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O que é viver um compromisso com seu tempo? Para o Colégio Sagrado Coração
de Maria, é buscar incessantemente a qualidade, a competência e o
protagonismo, traduzidos em excelência e resultados acadêmicos expressivos.
É acompanhar e instigar os(as) estudantes em seus questionamentos e
descobertas, dando atenção às particularidades e potencialidades de cada
um(a).
A aprendizagem ﬁca mais signiﬁcativa quando se pode contar com uma
infraestrutura privilegiada e ambientes diversiﬁcados.

PALAVRAS DO TRIO GESTOR:

Andréa (CPG), Evandro (SOR) e Jane (Diretora)

O Colégio Sagrado Coração de Maria-Ubá chegou aos seus
106 anos. A história, por si mesma, demonstra o quanto
nossa ins tuição é compromissada com a cidade de Ubá e
região. Por esta casa de educação, milhares de pessoas
passaram e gerações seguida de gerações es veram nas
salas de aula desta ins tuição.
Hoje contamos com mais de 800 alunos e alunas, da
Educação Infan l ao Ensino Médio do Ensino Regular,
incluindo também o Curso Técnico em Meio Ambiente,
Pré-ves bular e o Projeto Coração Aberto. Os serviços
oferecidos pelo colégio contam com a qualidade de uma
equipe engajada em fazer sempre o melhor.
No ﬁnal de 2015, a Rede Sagrado iniciou uma fase de
grandes inves mentos em nossa unidade. Durante o ano
de 2016, diversos espaços do colégio foram reformados. A
Biblioteca, agora, está mais ampla e moderna, assim como
o Laboratório de Ciências. A quadra poliespor va e o pá o
receberam melhorias importan ssimas. Desde 2017,
nossos alunos já usufruem desses espaços, como vocês
poderão ver e ler nas próximas páginas.

Ao mesmo tempo, nossos resultados são ainda melhores. Conquistamos o 1º lugar no simulado da Rede
Sagrado, que avalia os conhecimentos de nossos alunos para o Enem e ves bulares.
Cresce também o protagonismo juvenil. Nossos jovens, cada vez mais engajados com a causa solidária,
realizarão a 1ª Feira JPIC que beneﬁciará cerca de 150 crianças. Além disso, con nua o trabalho de apoio
às ins tuições como asilos, creches, Projeto Vida, entre outros.
Tudo isso é Sagrado, pois há mais de um século essa ins tuição não mede esforços para as conquistas
diárias de nossas crianças, jovens e adultos, contribuindo para um mundo cada mais justo, solidário,
harmonioso, cercado de valores e conquistas das pessoas que querem o bem.
Trio Gestor

EXPEDIENTE
Trio Gestor:
Jane Santos Rosignoli - Diretora
Andrea Alves Margato - Coord. Pedagógica Geral
Evandro Albuquerque de Andrade - Coord. de Serviço
de Orientação Religiosa

crianças, adolescentes, jovens e adultos, fundamentada nos valores
cristãos, promovendo protagonismo na construção de competências,
cultura da solidariedade e compromisso com a transformação social.

NOSSA VISÃO - Ser referencial de uma educação de excelência,
inovadora, pautada nos valores é cos e cristãos.
NOSSOS VALORES
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NOSSA MISSÃO - Proporcionar uma educação de excelência para

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Compromisso com a vida - expressa a essência da ins tuição e
convoca a a tudes concretas como solidariedade, par lha e
respeito à diversidade.
É ca - fundamenta as a tudes, relações com transparência e
hones dade, cidadania.
Excelência - busca permanente de qualidade, competência e
protagonismo.
Sustentabilidade – refere-se a responsabilidade quanto à geração,
uso e manutenção dos recursos ambientais, econômicos e sociais.
Inovação – busca conjunto de prá cas inovadoras e troca de
saberes.

PROPOSTA PEDAGÓGICA
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
DE SEGMENTO
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O Colégio Sagrado Coração de Maria contextualiza
sua ação educativa por meio de uma aprendizagem
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princípios fundamentais da educação evangélicolibertadora.
Apoiada em uma concepção moderna de
ensino/aprendizagem que estimula a criatividade, a
construção da autonomia e do pensamento crítico e
reflexivo, a nossa proposta pedagógica garante que
cada pessoa seja respeitada na sua singularidade,
oportunizando a cada aluno(a) uma educação
i n te g ra l , b a s e a d a n a s e g u i n te re l a ç ã o d e
Para alcançarmos nossos objetivos educacionais, assim
interdependência.
organizamos a gestão do ensino:
Ø Conhecimento: privilegiando o desenvolvimento de
habilidades para a construção de competências
essenciais para aplicação do conhecimento adquirido.
Ø Conteúdos: organizados em rede, com caráter
pluralista, diverso, harmônico, flexível e processual.
Ø Currículo: constituído em Rede e desenvolvido com
metodologia investigativa e prática.
Ø Contextualização do ensino: imprime SIGNIFICADO à
aprendizagem.
Ø Trabalho com SITUAÇÕES-PROBLEMA: dinamismo no
aprender..
Estímulo à prática de ações mentais e de aprendizagem que
envolvam conhecimento, compreensão, aplicação, análise,
síntese e avaliação.
Ø Avaliação: através de atividades avaliativas diversas,
como provas, trabalhos, aulas práticas e outras,
incluindo a observação sistemática da produção do
aluno; predomínio dos aspectos observados ao longo
do processo sobre os circunstanciais.
Ø A nota: resultado de diversos fatores, incluindo as
provas; observância criteriosa das competências
construídas.
Os nossos princípios orientam o programa da ação educativa, no
que diz respeito à formação de hábitos, atitudes e habilidades de
estudo, tendo em vista a preparação acadêmica e o
desenvolvimento de valores pessoais, sociais e cristãos,
necessários a uma formação humana sólida e integral.
Esses elementos reunidos inspiram as ações dos educadores
e dos demais profissionais e formam a comunidade educativa
do Colégio, estabelecendo, assim, um dos seus diferenciais.
A qualidade acadêmica é a meta que constantemente
buscamos alcançar em nosso trabalho escolar.
A autonomia e o compromisso com a solidariedade são
características definidoras das pessoas que queremos formar.
A convivência fraterna, alegre e respeitosa é o traço
essencial da comunidade, exercida de forma recíproca entre
professores, alunos e funcionários.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
PROJETO SOBRE SAÚDE BUCAL DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A par r do livro ‘‘História de Den nho’’, de Maria
Hilda de Paiva Andrade, desenvolveu-se com os
alunos da Educação Infan l o projeto “Meu
Den nho”. O obje vo do trabalho foi chamar a
atenção dos alunos para a manutenção da saúde
bucal e para a alimentação saudável. O projeto
aconteceu na Biblioteca infantl do Sacré-Couer de
Marie. Foram u lizados fantoches na contação de
histórias, além de letras de música relacionadas ao
den nho. Os alunos ﬁzeram também recorte e
colagem de imagens de alimentos.

ATITUDES DE INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS E A PROMOÇÃO DO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS
Baseado no livro de literatura “A tartaruga infeliz”,
de Therezinha Casasanta, os alunos do 2º Período
da Educação Infan l debateram sobre o tema;
desenvolveram a tudes de interação, de
colaboração e troca de experiências em grupos.
Eles também par ciparam das diversas a vidades
de leitura e escrita que foram propostas.

Para encerrar o projeto, as turmas cantaram a
música “Normal é ser diferente” no salão nobre,
com a presença das famílias. Os alunos também
desenharam e pintaram uma paisagem em uma
camisa com o tulo “Eu sou especial”. Essas
camisas foram u lizadas na volta às aulas e em
momentos de descontração e convivência com os
outros.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇAS DO BABY SAGRADO, DE 1 ANO, TÊM
ROTINA DE APRENDIZADO PRAZEROSA

Diversas a vidades estão atreladas ao dia a dia de
nossos alunos do Baby Sagrado (Maternal I). Desde o
horário de chegada das crianças nos momentos de
alimentação, higiene, repouso, brincadeiras, até a
saída delas, todo trabalho desenvolvido está
dida camente alinhado ao seu desenvolvimento.

No decorrer da semana acontecem as aulas
especializadas, jogos diversos como: faz de conta,
jogos imita vos e motores, além da exploração de
materiais gráﬁcos e plás cos. A hora do conto e o
manuseio de livros, bem como a vidades individuais
e cole vas também fazem parte da ro na da turma.
O espaço de construção diária dos alunos é possível
graças a essa ro na sempre alegre e prazerosa.

NO MATERNAL II APRENDER BRINCANDO É UMA
MÁXIMA QUE OS ALUNOS LEVAM A SÉRIO
Na Educação Infan l é importante que os alunos
tenham contato com diversos materiais de
diferentes formas, tamanhos, texturas e cores. Por
isso, as turmas do Maternal II trabalharam os
sen dos a par r da confecção de caixas sensoriais.

Os alunos também realizaram a vidades de pintura
com rolinho e com as mãos. Esse trabalho contribuiu
para desenvolver a coordenação motora, para a
iden ﬁcação das cores, além de desenvolver a
imaginação, cria vidade e a inteligência emocional.

Não apenas brincar, mas u lizar o momento de
brincadeiras para construir o saber e a interação. Por
isso, as turmas do Maternal II aproveitam o
momento no tanque de areia para brincar de
construir formas, es mular o tato, a coordenação
motora e principalmente desenvolver a cria vidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
TURMAS DO MATERNAL III UTILIZAM-SE DOS ESPAÇOS QUE O COLÉGIO DISPONIBILIZA PARA O
APRENDIZADO DE FORMA LÚDICA E CRIATIVA
Os alunos do Maternal Ill, por meio de brincadeiras e
produções, exploraram diferentes materiais e texturas
nas aulas de artes. Entre eles, a pintura livre com pincel
e esponja, construção de objetos com tampinhas,
exploração de cores e construção de brinquedos como
gira-gira e pipa.
Essas a vidades contribuem também para o
aprendizado dos números de forma cria va e lúdica,
relacionando a contagem oral e brincadeiras comuns
do co diano como brincadeiras de roda, contagem de
mochilas, escrita espontânea, sempre es mulando-os
a contar como parte do aprendizado.

TURMAS DO 1º PERÍODO TRABALHANDO
DESENVOLVIMENTO MOTOR

O CONTATO COM A NATUREZA FAZ COM QUE OS
ALUNOS ADQUIRAM CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

As turmas do 1º período fazem um trabalho com
bola nas aulas de movimento. Esse trabalho ajuda
no desenvolvimento do equilíbrio, da
coordenação motora e da força muscular. Além
disso, o trabalho com bola, seja do tamanho que
for, ou da forma e desenho que tenha, sempre é
bem-vinda às brincadeiras infan s. Essa é uma das
a vidades que as crianças realizam u lizando-se
dos diversos espaços que o colégio oferece.
A cada estação do ano, as turmas do 1º período
contemplam as suas maravilhas e o bem-estar que a
convivência com a natureza proporciona.
O obje vo das a vidades desenvolvidas é despertar o
interesse pela preservação do meio ambiente, assim
como as formas de vida e sua sobrevivência,
desenvolvendo a curiosidade e a prá ca inves ga va
de cada criança.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
NA COZINHA EXPERIMENTAL, AS CRIANÇAS
APRENDEM SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A turma do 2º Período esteve na cozinha
experimental do Colégio Sagrado para uma aula
deliciosa. Eles aprenderam a fazer bolo de casca de
banana. Orientados pela professora, eles separaram
os alimentos, higienizaram e ﬁzeram a massa do
bolo. Logo após a professora levou ao forno.

Para incen var a alimentação saudável e o
reaproveitamento de alimentos que muitas vezes
jogamos fora, as crianças puderam comprovar na
prá ca como é bom aprender novos hábitos.
Especialmente hábitos saudáveis.
Os alunos do 2º período ainda puderam calcular
q u a n d a d e s , l e r a re c e i ta e o b s e r va r a s
transformações ocorridas durante a mistura dos
alimentos. Como sempre, o colégio envolve
a vidades de aprendizado e interação entre eles.

NA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, A PRÁTICA
COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM
No Laboratório de Ciências, os alunos fazem
descobertas incríveis como as que as turmas do 2º
Período da Educação Infan l ﬁzeram quando
es veram no Laboratório de Ciências para uma
experiência sobre respiração das plantas. Após
comparações entre a respiração humana e dos
demais seres vivos, as crianças foram convidadas a
cobrir alguns vasos de plantas com plás co
transparente. Depois de algum tempo, elas
observaram que os saquinhos estavam com
pequenas go culas de água.

Foi também no Laboratório de Ciências que os
alunos ﬁzeram uma experiência u lizando as
chamadas cores primárias. Após assis rem a um
vídeo, houve um debate com os alunos a respeito da
mudança de cores a par r da mistura delas.
U lizando ntas das cores amarela, vermelha e azul;
pincel e papel, os alunos misturaram essas cores e
veriﬁcaram os resultados. Na experiência, além de
se diver rem, os alunos sustentaram suas ideias
com argumentos signiﬁca vos.
Mais que acompanhar de perto o desenvolvimento dos(as)
estudantes em cada etapa da sua vida escolar, o colégio busca
promover o conhecimento e autonomia perante os desaﬁos do
mundo. Instigá-los(as) a assumirem seu papel como agentes de uma
sociedade mais justa e igualitária. O CSCM se compromete com a
construção do aprender a fazer, aprender a ser e aprender a
aprender. Aqui, crianças de 1 a 5 anos aprendem por meio de ações
planejadas, mediadas e avaliadas por professores e por elas
mesmas.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
A TEORIA ALIADA À PRÁTICA FACILITA O APRENDIZADO DOS ALUNOS EM NOSSOS LABORATÓRIOS
Eles também veram uma aula de observação do
desenvolvimento embrionário e fetal com a
professora Denise Guimarães. Por meio dessa
observação, os alunos reconheceram aspectos
presentes em cada fase do desenvolvimento do
bebê no útero materno. Além disso, puderam
veriﬁcar a presença do cordão umbilical por onde
nos alimentamos durante nossa gestação.
Na prá ca, os alunos perceberam aspectos do feto
que não teriam oportunidade de visualizar apenas
com os livros didá cos, como a iden ﬁcação do
sexo da criança.
As turmas do 5º ano es veram no Laboratório de
Ciências para uma aula prá ca sobre sistema
circulatório. Acompanhados da professora Denise
Guimarães, os alunos puderam observar, a par r
de um coração bovino, as estruturas que
compõem o coração de um mamífero, bem como
a anatomia do órgão.
O obje vo da aula é propiciar aos estudantes a
oportunidade de tocar o órgão e veriﬁcar sua
textura, densidade, cavidades, bem como outras
caracterís cas reforçando o conteúdo estudado
em sala.

A EROSÃO DOS SOLOS COMPREENDIDA POR
MEIO DE EXPERIÊNCIA COM USO DE MAQUETE
Para ajudar os alunos do 4º ano a compreender
melhor o conteúdo sobre erosão estudado em
sala de aula, a professora Aline Siqueira fez uma
experiência no Laboratório de Ciências. Ela
u lizou uma maquete que representa morros e
encostas com e sem nenhuma vegetação.
Durante a experiência, os alunos simularam
chuvas nas encostas e morros quando puderam
observar que onde não havia vegetação no solo a
erosão foi maior, pois a água removeu e
transportou maior quan dade de terra.

ESTÍMULO À PESQUISA E INFORMAÇÃO PARA
MELHORIA DA ESCRITA E ARGUMENTAÇÃO

Os alunos das turmas do 4º ano do Ensino
Fundamental I desenvolveram o projeto “Jornal
Mural – Leitura e informação para todos”. A cada
semana, em cada turma, dois alunos ou alunas
nham a tarefa de pesquisar uma no cia atual e se
inteirar sobre o assunto tratado nela.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
TURMAS DO 3º ANO UTILIZAM OS ESPAÇOS QUE
O COLÉGIO OFERECE PARA PESQUISAS

Os alunos do 3º ano, acompanhados pelas
professoras Roghéria Marcelino e Thaís
Magalhães, visitaram o jardim da escola com o
obje vo de encontrar e observar animais. Eles
u lizaram uma lupa para melhor observação e
anotaram tudo que perceberam sobre os animais
encontrados e o modo como eles vivem. Após a
visita, já em sala de aula, discu ram sobre as
descobertas, descreveram as caracterís cas dos
animais encontrados e aprenderam sobre
critérios de classiﬁcação e agrupamentos deles.

ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL POR MEIO DA PRÁTICA

As turmas do 1º ano veram aulas sobre
alimentação saudável com ingredientes muito
interessantes. Na Cozinha Experimental
acompanhados das professoras Giselly Badaró,
Luciana Abreu e Elisabeth Flores, prepararam dois
pos de suco que ba zaram de Hulk (couve com
laranja) e Mulher Maravilha (morango com leite).
O obje vo da a vidade é mostrar a importância de
alimentar-se de forma saudável, evitando
industrializados, levando-os a conhecerem as
diferentes opções de refeição saudável. No
Sagrado, estas aulas extraclasse são incen vadas.

EXPERIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
As turmas do 2º ano ﬁzeram uma experiência com
germinação da semente de feijão, no Laboratório
de Ciências. U lizando um copo descartável,
chumaços de algodão e água eles ﬁzeram o
‘plan o’ do feijão. Após isso, levaram para casa
com intuito de observar as fases da germinação e
regar a semente com água diariamente. Todas as
observações foram registradas por meio de
ilustrações durante 15 dias. Eles se mostraram
muito atentos ao pequenos detalhes dessa
experiência.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
PROJETO GENEROSIDADE PROMOVE ATITUDES DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Os Momentos Cívicos são importantes para os
alunos do 1º ao 5º ano durante todo o ano, sendo
o espaço em que os alunos passam mensagens aos
colegas de forma a provocar uma mudança de
postura neles. Nesses momentos, além da
exaltação à pátria, as turmas reﬂetem sobre como
agir para melhorar o mundo em que vivemos. Em
2017, entre os temas apresentados, vemos
‘resiliência’ e o ‘combate ao bullying’.
O Colégio Sagrado Coração de Maria-Ubá,
fundamentado em sua Missão, Visão e Valores,
promove junto aos alunos a tudes de
responsabilidade, é ca e respeito ao próximo. Do
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I temos o
projeto Generosidade que busca a construção de
a tudes concretas na vivência desses valores
junto aos colegas de turma, aos demais alunos e
proﬁssionais do colégio, bem como em casa com
os familiares.
A Coordenadora Educacional, Maria Inês da Silva,
realiza encontros com os alunos dessas séries
trabalhando sobre o signiﬁcado de ser generoso e
como transformar palavras em ação.

A CORRENTE DO BEM PROMOVIDA PELO 4º ANO É PARTE DOS VALORES DIFUNDIDOS PELO SAGRADO

As turmas do 4º ano desenvolveram um trabalho
sobre o livro “Sempre Amigos”, de Fernando
Carraro. A professora Nelzane Silva trouxe para
debate em sala o tema ‘bullying’, cujo combate é
sempre promovido junto aos nossos alunos. Eles
ﬁzeram a vidades escritas e conversaram muito
sobre algumas situações que podem ser
caracterizadas como bullying. Após toda reﬂexão e
trabalho sobre o tema, eles ﬁnalizaram o projeto
com a ‘‘Corrente do Bem’’.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
RECITAL DE POESIAS PROMOVE A LEITURA E
A ESCRITA EM LINDAS APRESENTAÇÕES

O Recital de Poesias é um dos trabalhos que o
Colégio Sagrado desenvolve com os alunos do EFI
para promover o hábito da leitura, a melhoria da
escrita e o desenvolvimento dos alunos em
apresentações para um grande público. É também
o momento de estreitar a relação escola-família,
em que os pais e familiares vêm até o colégio para
apreciar o trabalho desenvolvido com seus ﬁlhos e
ﬁlhas.

PROJETO COLCHA DE RETALHOS DO 5º ANO É
MAIS UM INCENTIVO À LEITURA E A ESCRITA
As turmas do 5º ano deram início ao projeto
‘‘Colcha de Retalhos’’. Trata-se de um projeto de
leitura que aconteceu durante o segundo
semestre de 2017 na Biblioteca do Colégio
Sagrado.
Acompanhados da professora Regina Coele, eles
foram até a biblioteca semanalmente e
apresentaram uma história. Para a apresentação
u lizaram da cria vidade e registraram o resumo
da história em um retalho de tecido. Ao ﬁnal do
projeto, todas as histórias lidas e apresentadas
formarão uma colcha de retalhos.

O obje vo deste projeto é promover o gosto dos
alunos pela literatura, incen vando a cria vidade
de cada um e ampliando sua capacidade de
executar um projeto como esse com sucesso.
Nestes dias, os alunos deram bons recados a
respeito de amizade, respeito e amor ao próximo.
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SOR - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA
MISSÃO JOVEM SCM - INTERCÂMBIO SOLIDÁRIO: HÁ 16 ANOS, UM JEITO JOVEM DE VIVER O JPIC

O Colégio Sagrado Coração de Maria – Ubá
realizou a 16ª Missão Jovem SCM – Intercâmbio
Solidário. Esse projeto é uma das mais
importantes ferramentas de aprimoramento do
protagonismo juvenil, do autoconhecimento, da
elaboração do projeto de vida, da vivência da fé e
da alteridade entre seus adolescentes e jovens.
Durante três dias, 33 alunos e alunas e 6 adultos
visitaram ins tuições de apoio a pessoas com
deﬁciência, de longa permanência, creches, entre
outros, com intuito de veriﬁcar as necessidades e
desaﬁos enfrentados por elas para dar melhores

condições de vida aos nossos irmãos e irmãs em
situação de vulnerabilidade social.
Ponto forte da 16ª Missão Jovem foi a experiência
com os encarcerados que aconteceu no Horto
Florestal, mediada pela Associação Municipal de
Apoio aos Recuperandos – AMARC. Para o grupo,
esse contato somou muito ao aprendizado que
veram em mais essa Missão.
Além disso, todos foram desaﬁados a passar algumas
horas acompanhando e ajudando na limpeza das
ruas da cidade. Nessa etapa da Missão, eles e elas
puderam enxergar a realidade desses trabalhadores
e trabalhadoras pelos quais passamos despercebidos
todos os dias.

GRUPO FORMIGA SE CONSOLIDA COMO ESPAÇO PARA O PROTAGONISMO SOLIDÁRIO DOS JOVENS
O grupo FORMIGA - Formando Rede Missionária
com Gailhac - trabalha incansavelmente para
atender às famílias e ins tuições visitadas na
Missão Jovem SCM - Intercâmbio solidário.
O trabalho do grupo vai desde a visita a asilos até a
arrecadação de alimentos para ins tuições de
apoio às pessoas em vulnerabilidade social. Os
membros do grupo possuem um carinho especial
para com o Projeto Vida, man do pelo CSCM-Ubá
no bairro Palmeiras e que atende 70 crianças que
recebem o grupo sempre de braços abertos.
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SOR - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA
GRUPO VAGALUME PARTICIPA DO 2º DIA
MISSIONÁRIO PROMOVIDO PELO CSCM

Para os alunos do 6º e 7º ano que ainda não
podem fazer Missão e ser integrantes do grupo
FORMIGA existe o grupo VAGALUME - Ver e Agir
com Gailhac - Lutar, Mudar, Esperançar que surgiu
em 2016. Em 2017, pela segunda vez,
par ciparam do ‘‘Dia Missionário’’.
Acompanhados do professor de Ensino Religioso,
Leonardo Almeida, e Ir. Marília Bellini, do IRSCM,
sob a coordenação do Serviço de Orientação
Religiosa (SOR), Evandro Albuquerque, eles
puderam veriﬁcar como a realidade fora dos
muros da escola é diferente do que muitos
imaginam.

COORDENADOR: EVANDRO ALBUQUERQUE

RETIRO JOVEM SCM: FÉ FOI O TEMA
MOTIVADOR DO ENCONTRO EM 2017
Trinta e nove jovens, acompanhados do
Coordenador do Serviço de Orientação Religiosa
(SOR), Evandro Albuquerque e da Ir. Rosinha
Pereira, Religiosa do Sagrado Coração de Maria
(RSCM), se reuniram, na Pousada dos Canarinhos,
município de Divinésia, para mais uma edição do
Re ro Jovem SCM. O encontro anual acontece
sempre após a Missão Jovem SCM – Intercâmbio
Solidário e teve como tema, “Fé”, buscando
contribuir para a elaboração do Projeto de Vida
dos/das estudantes. Na oportunidade, o grupo
FORMIGA recebeu novos membros. Foram muitos
momentos de par lha e um momento de emoção,
em par cular. Eles e elas foram surpreendidos ao
receberem envelopes com mensagens enviadas
pelas famílias.

JORNADA VOCACIONAL 2017 PROPÔS UMA REFLEXÃO SOBRE NOSSO PROJETO DE VIDA
Em 2017, mais uma edição da Jornada Vocacional aconteceu no auditório do CSCM-Ubá. Todas as turmas do
1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio foram ao Salão Nobre para, durante alguns
minutos, ouvir, perguntar e responder à Ir. Delva de Oliveira (RSCM). Nessa edição, tanto alunos e alunas
como os colaboradores do colégio foram levados a reﬂe r sobre o projeto de vida de cada um.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
OS ALUNOS DO 9º ANO PARTICIPARAM DE EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE FÍSICA
Após isso, em outra aula, os alunos foram desaﬁados
a colocar o carrinho em movimento através da
conversão de energia do elás co que fora acoplado
ao objeto. Assim, o professor Lélio Ribeiro,
acompanhado das coordenadoras Lucimeri Rosa Silva
e Jussara Emídio, decidiram os vencedores, de acordo
com os critérios avaliados: esté ca e melhor
desempenho.
Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II
(EFII), nas aulas de Física, construíram carrinhos a
par r de material descartável como palito de
picolé, CDs, tampas de garrafa pet, elás co, entre
outros. A aula prá ca fez parte do conteúdo sobre
disposi vos conversores de energia.
Para construção dos carrinhos eles u lizaram os
conhecimentos em engenharia para que o objeto
pudesse se movimentar de um local ao outro a
par r da propulsão de energia elás ca. Com o
acompanhamento do professor, reunidos em
grupos, os estudantes conseguiram montar seus
carrinhos.

APRENDIZAGEM POR MEIO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
A turma do 8º ano, nas aulas de Ciências,
es veram no Laboratório de Ciências para uma
aula prá ca com um coração de boi. A aula
proposta pela professora, Cris na Machado, teve
o obje vo de mostrar aos alunos a anatomia do
coração de mamíferos.
No laboratório, os alunos tocaram o órgão,
descobrindo sua densidade, cavidades e outras
caracterís cas. A professora mostrou as principais
funções de cada parte do coração, bem como as
diferenças que existem para o coração de outros
animais, principalmente em relação ao tamanho.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
OBSERVAÇÃO DE ESTRUTURA CELULAR

As turmas do 7º ano es veram no Laboratório de
Ciências para realizarem observações acerca de
conteúdos que estão estudando em sala de aula.
U lizando o microscópio, eles ﬁzeram a
observação de amostras de cebola a ﬁm de
iden ﬁcarem sua estrutura celular.

VISITAS PEDAGÓGICAS
Com o obje vo de observar, na prá ca, os estudos
realizados em sala de aula, os alunos das turmas
do 6º ano foram ao Hotel Estalagem Fazenda Lazer,
em Carandaí/MG. Eles ﬁzeram um passeio
ecológico na reserva, acompanhados pela
professora Alessandra Labanca e pela auxiliar de
disciplina, Irani Correa. Na visita, puderam
conhecer aspectos socioeconômicos, história da
Mata Atlân ca, caracterís cas da vegetação local,
ciclo da água, lençol freá co, entre outros fatores
geográﬁcos daquele local. Outras visitas
pedagógicas também aconteceram. As turmas do
9º ano es veram na UFV onde veram contato
com a Tabela Periódica Intera va. Nas aulas de
Geograﬁa, com a professora Marcele, eles foram à
praça S. Januário para uma aula sobre pontos
cardeais.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA AULAS
Nas aulas de Química, por exemplo, os alunos
puderam realizar experiências incríveis. Com isso, os
alunos conseguem visualizar, na prá ca, todo o
conteúdo visto em sala de aula, possibilitando um
aprendizado mais reforçado.

A u lização do Laboratório de Ciências sempre foi
um dos recursos que os professores do EFII
u lizaram para ﬁxação da aprendizagem de
nossos alunos. Com a reinauguração, em 2017, o
espaço está ainda mais completo. O que
possibilitou mais exploração desse recurso.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
EXPOSIÇÃO NA 4ª BIENAL LITERÁRIA MOSTRA TRABALHOS DOS ALUNOS RELACIONADOS À HISTÓRIA

O Colégio Sagrado Coração de Maria – Ubá
realizou sua 4ª Bienal Literária, em 2017. O evento
ocorre a cada dois anos e promove a exposição de
trabalhos, encontros com escritores, feira de livros
e apresentações culturais.
Nesses dois dias, a parceria com livrarias levou aos
alunos e alunas a oportunidade de adquirir livros
nos stands montados no pá o do colégio. O
obje vo do evento, que mais uma vez foi um
sucesso, é despertar em nossos alunos e alunas o
gosto pela leitura que tantos bene cios trazem
não só na vida acadêmica como em todos os
segmentos da vida.

Coube às turmas do Ensino
Fundamental II a exposição de
trabalhos relacionados à
Literatura e História. Esses
trabalhos abordam temas
relacionados aos livros
paradidá cos lidos ao longo do
ano. Além disso, mostram a
inﬂuência da Literatura
brasileira na nossa história e
vice-versa. Uma excelente
oportunidade aos alunos!

O CONTATO DOS ESTUDANTES COM ESCRITORES É SAGRADO
treina o cérebro com a leitura” – aﬁrmou ele. Ao
ﬁnal, ele autografou os livros dos alunos. O Colégio
Sagrado Coração de Maria adotou livros do escritor
para os alunos do EFII neste ano.

As turmas do Ensino Fundamental II veram um
encontro com o escritor Julio Emílio Braz. No bate
papo com os alunos, Julio falou um pouco da sua
vida, da sua trajetória como escritor e das
experiências acumuladas. Ele também respondeu
aos ques onamentos dos alunos e deixou uma
mensagem de o mismo – “Para ganhar músculos
é preciso ir à academia e pegar peso. Para ganhar
conhecimento é preciso treinar o cérebro. E só se
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ENSINO FUNDAMENTAL II
PROJETO HÁBITOS DE ESTUDO ORIENTA OS
ALUNOS A SE ORGANIZAREM PARA OS ESTUDOS

ABERTURA PARA DISCUSSÃO DEMOCRÁTICA A
RESPEITO DA POLÍTICA LOCAL
As turmas do 9º ano par ciparam do projeto
Escola do Legisla vo promovido pela Câmara
Municipal de Ubá. A inicia va visa ao contato do
poder Legisla vo Municipal com en dades
educacionais a ﬁm de promover o
desenvolvimento polí co de estudantes jovens
e/ou adultos.

Visando ao sucesso dos alunos, o Colégio Sagrado
realiza o projeto Hábitos de estudo. Desde o início
do ano, as Coordenadoras Educacionais de cada
segmento realizam o projeto em suas respec vas
turmas. Os obje vos principais são conscien zar
os alunos sobre a importância do hábito de
estudar e criar mecanismos/procedimentos que
viabilizem a melhor compreensão do conteúdo
visto em sala de aula.

O ESPORTE PARA INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS
O projeto Interclasse foi criado para que os alunos
de diferentes séries do EFII e EM pudessem
par cipar de um campeonato entre as turmas.
Desde a sua primeira edição, em 2013, tem sido
um grande sucesso entre a comunidade
educa va. Este ano, especialmente, o evento
serviu de preparação dos nossos atletas para o
Intersagrado, em agosto, que reuniu equipes das
unidades da Rede Sagrado no Brasil em Ubá.
No Ensino Fundamental II e Médio os estudantes
são lembrados do quanto é importante e
necessário que cada um, com suas
par cularidades, faça uma análise sobre a melhor
forma de estudar a ﬁm de ter um bom
desempenho ao longo do ano, bem como ao longo
de toda sua vida acadêmica.
Ensino Fundamental II 6º ao 9º ano: nessa fase, a aprendizagem se efe va
através de aulas, a vidades inves ga vas e trabalhos de campo cujo foco é a
construção do conhecimento in loco. A par r das a vidades propostas e das
intervenções dos professores, os(as) estudantes relacionam experiências
vividas aos conteúdos estudados em sala.
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VIII INTERSAGRADO
8º INTERSAGRADO INTEGRA A REDE SAGRADO

A 8ª edição dos Jogos Intercolegiais da Rede
Sagrado – o Intersagrado 2017 - ﬁcarão na
memória como a festa fraterna com os gritos das
torcidas e a alegria de premiar todos os nossos
campeões. Reuniram-se no Colégio Sagrado
Coração de Maria de Ubá as equipes das unidades
do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.

O esporte une as pessoas por meio dos desaﬁos
que envolvem as caracterís cas de cada um e a
convivência em equipe. Os alunos e alunas, atletas
do Intersagrado, se entrosaram de forma
espontânea e muito aﬁrma va no que se refere ao
espírito proposto pelo evento da Rede Sagrado.
Seja no Handebol, Futsal, Vôlei ou basquete,
professores, alunos e toda equipe administra va e
pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Maria
de Ubá e da Rede Sagrado viveram momentos que
ﬁcarão marcados na história desta ins tuição. Até
a cerimônia de encerramento foram horas de
superação, garra, força e, claro, o barulho
contagiante da torcida.
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VIII INTERSAGRADO
Agora é hora de pensar no próximo Intersagrado. O Colégio Sagrado Coração de Maria de Ubá teve a honra
de passar a bandeira à unidade de Belo Horizonte, que sediará a 9ª edição do evento, em 2019.
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ENSINO MÉDIO
BIOLOGIA NA PRÁTICA

A turma da 2ª série do Ensino Médio, orientada pelo professor de Biologia, Evandro Marques, montou um
pequeno herbário cons tuído por 15 peças ﬂorais, incluindo plantas inteiras, caule, diferentes pos de
raízes, ﬂor, semente e fruto seco. Após desidratadas, as peças foram ﬁxadas em folhas de papel tamanho
A4 e colocadas em uma pasta po ﬁchário. Junto à cada peça, uma pequena ﬁcha com informações básicas
sobre ela, como nome, grupo taxonômico, local de coleta e coletor. Cada aluno montou o seu herbário.
A a vidade teve por obje vo oportunizar aos alunos o contato com os diferentes grupos vegetais e
promover o conhecimento dos diferentes órgãos que compõem a planta, aprofundando os conceitos
teóricos ensinados em sala de aula.

MATEMÁTICA FORA DA SALA DE AULA

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ENCARAM UM DESAFIO

A turma da 1ª série do EM realizou uma aula
prá ca no pá o do Colégio Sagrado. O professor
de Matemá ca, Dirceu Rocha, orientou os alunos
como calcular alturas de árvores, prédios, entre
outros objetos usando a trigonometria. Os alunos
se mostraram muito interessados em ver a
aplicabilidade da Matemá ca em seu co diano.

No Laboratório de Ciências, uma aula prá ca
sobre densidade e solubilidade com alunos da 1ª
série os desaﬁou a empilhar em uma proveta o
maior número de líquidos de densidades
diferentes sem que eles se misturassem. A teoria
de sala de aula pôde ser observada na prá ca
pelos alunos que se diver ram enquanto
aprendiam.
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ENSINO MÉDIO
PROJETO CENAS DO COTIDIANO É UMA
OPORTUNIDADE PARA APRIMORAR A REDAÇÃO

O projeto Cenas do Co diano atende alunos e
alunas do Ensino Médio e Pré-ves bular. Sempre
com um tema diferente, trata-se do encontro de
proﬁssionais da área de Humanas debatendo um
tema atual com foco para as redações no ENEM e
pré-ves bular.

PROJETO PROMOVE ENCONTRO DOS ALUNOS
DO ENSINO MÉDIO COM PROFISSIONAIS DE
DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
O Projeto Proﬁssões é des nado aos alunos da 2ª
e 3ª série do Ensino Médio. Sob a
responsabilidade da Coordenadora Educacional,
Jussara Emídio, promove encontros com
proﬁssionais da área de Ciências Humanas e
Sociais, Saúde e Ciências Exatas. Essa é a
oportunidade de nossos alunos do Ensino Médio
rarem suas dúvidas a respeito de qual proﬁssão
seguir. Além disso, o projeto tem o obje vo de
informar sobre as caracterís cas das proﬁssões,
habilidades requeridas para o exercício das
mesmas, mercado de trabalho e outros aspectos
importantes para que eles tenham sucesso na
escolha de qual carreira seguir.

Nas argumentações os professores par cipantes
elucidam o tema proposto. Cada um defende um
ponto de vista mostrando que democracia é saber
lidar com ideias contrárias. Tais argumentos
podem ser u lizados para construção de um bom
texto em um tema de redação, pois apresentavam
embasamento nos fatos atuais e também em fatos
históricos. Nesse sen do, os alunos e alunas
ampliam sua visão e obtêm bons resultados nas
provas de redação dos processos sele vos.
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ENSINO MÉDIO
CSCM-UBÁ CONQUISTA PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES NO SIMULADO DA REDE SAGRADO
Os resultados, quando comparados às notas de
corte mais altas de algumas das principais
universidades federais do Brasil, são expressivos,
pois conﬁrmam que os alunos seriam capazes de
ingressar no curso desejado, em universidades
federais e par culares de norte a sul do país. Isto
indica que alcançaram domínio das competências e
habilidades.

Familiarizar o estudante com o formato das
questões e da redação do Exame Nacional do
Ensino Médio, auxiliar na gestão do tempo de
resolução das provas e iden ﬁcar as habilidades e
áreas que precisam de maior reforço pedagógico.
Estes são alguns dos obje vos do Simulado
Uniﬁcado ENEM da Rede Sagrado realizado em
todas as unidades dos Colégios Sagrados Coração
de Maria. Na edição 2017, 429 estudantes da 2ª e
3ª série do Ensino Médio ﬁzeram as provas.
Gabriel Barbosa (3ª série), do CSCM-Ubá
conquistou o primeiro lugar na Rede, seguido de
Pedro Lucarelli (2ª série), também de Ubá.
Gabriel Barbosa - 1º lugar entre 429 alunos

Pedro Lucarelli - 2º lugar entre 429 alunos

‘‘SIMULADO MAIS’’ ACONTECE TRÊS VEZES NO ANO - PREPARAÇÃO PARA PROCESSOS SELETIVOS

Além do Simulado em Rede, o CSCM-Ubá realiza
ainda o Simulado Mais. São dois dias de provas para
alunos do Ensino Médio e Pré-ves bular. As provas
simulam o ENEM e outros processos sele vos e têm
como obje vo preparar os alunos para essas
avaliações externas.
A par r dos resultados, o aluno pode intensiﬁcar sua
ro na de estudo, mudar o foco e planejar seus
estudos para um melhor desempenho, pois a
primeira edição acontece logo no início do ano. São
três edições no total. Com isso o Colégio mantém
ﬁrme seu compromisso de preparar bem seus
alunos para que eles obtenham ó mos resultados
no ENEM e processos sele vos.
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ENEM E VESTIBULARES 2017 - CONFIRA AS APROVAÇÕES
ALINE MARTINS
DA CRUZ

ANA LUIZA PEREIRA
NASCIMENTO

ANTÔNIO HENRIQUE
LOMBARDI VIEIRA

Arquitetura e Urbanismo

Odontologia

CES-JF/Uni-BH

Suprema/JF

Engenharia de Controle
e Automação
ABI - Engenharias

UFLA

FELIPE DE LUCCA
ALMEIDA RESKALLA

FERNANDA GERALDO
PACHECO PEREIRA

LUCAS COSTA
BRANDÃO

Administração 1º Lugar

Direito

FAGOC

Uneal

Zootecnia
Agronomia

UFV

MARIA THERESA
SOUZA D’AVILA RIANI

MARIANA SIMÕES
FERREIRA

MARIANA SOLDATI
LIMA

Ciências Econômicas

Psicologia

Arquitetura e Urbanismo

UFOPA (4º Lugar)

CES-JF (7º Lugar)

UFJF

Direito

Vianna Jr

SAMUEL MÁRCIO
GOMES FELIPE

VICTOR QUEIROZ
JUSTE

ABI - Engenharias

Engenharia Civil

UFLA

Fupac

Engenharia Civil

ABI Engenharias

UFOP

UFLA

VITÓRIA CARVALHO
PAIXÃO
Medicina Veterinária

UFF
Direito

UFJF(3º Lugar)
Ciências Biológicas

Unicamp
Medicina

UFLA

BÁBARA ATTÍLIO
Psicologia

CES-JF

CARLOS GLAUBER
SOARES TEIXEIRA

ENZO AMARAL
AVIDAGO

Ciência da Computação

Nutrição
UFLA (2º Lugar)

UFLA (4º Lugar)

LUCAS DE LUCCA
ROLIM

Ciências Econômicas

Agronomia

UFJF(3º Lugar)/UFMG

UFV

LUCAS DE OLIVEIRA
MARCO

MARIA EDUARDA
PEIXOTO DOS SANTOS

Direito

Bioquímica

Direito

Vianna Jr (5º Lugar)

UFV (7º Lugar)

Fupac/Vianna Jr

Odontologia

Serviço Social

UFJF(5º Lugar)

UFOP

Medicina

FMP

MATHEUS HENRIQUE
OLIVEIRA BRITTO
Engenharia Mecânica
UFMG/UFSJ (4º Lugar)
ABI - Engenharias

UFLA(2º Lugar)
Engenharia Elétrica
UFMG
Eng. Elét./Sist. Eletrôn.

UFJF (2º Lugar)

PEDRO COSTA
BRANDÃO
Agronomia

UFV/UFLA

SAMUEL BARROSO DE
C. C. BRAGATTO
Engenharia Metalúrgica

UFOP
ABI - Engenharias

UFLA

A
P
R
O
V
A
D
O
S
YÚLIA SAMÔR
MARCO PATRÍCIO
Direito

Unemat (2º Lugar)
Fupac/Vianna Jr

Eng. Elét./Sist. Eletrôn.
Eng. Elét./Robótica e
Automação Industrial

Física Computacional

USP

100% DE APROVAÇÃO É SAGRADO
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Ubá
Ubá - MG

Rio de Janeiro

Praça São Januário, 276, Centro
www.redesagradouba.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua Toneleiro, 56, Copacabana
www.redesagradorj.com.br

Belo Horizonte

Belo Horizonte - MG
Rua Professor Estevão Pinto, 400, Serra
www.redesagradobh.com.br

Vitória
Vitória - ES
Rua Coração de Maria, 315, Praia do Canto
www.redesagradovitoria.com.br

Brasília - DF
SGA/Norte, Quadra 702, Conjunto C
www.redesagradobrasilia.com.br

Brasília

REDE SAGRADO NO MUNDO
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