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Juntos somos mais fortes
A

ssim como fevereiro marcou um momento importante nas escolas da Rede
Concepcionista do Brasil, com a
alegria do início do ano letivo,
março deixou-nos a marca de
outro momento tão importante quanto impactante,
em nosso país, com a
chegada do Coronavírus e o consequente
fechamento das escolas para aulas presenciais. Em todo esse
tempo de aulas remotas, as escolas foram
se adaptando, num
esforço conjunto, para
acompanhar alunos e
famílias, porque também
estas tiveram que se desdobrar para enfrentar a nova
rotina de acompanhar mais de
perto o desempenho de seus filhos
nos estudos, especialmente os mais
pequenos.
Essa nova realidade ajudou a fortalecer a união e a
incrementar a comunicação entre os agentes envolvidos no processo educativo, na convicção de que, juntos, crescemos na capacidade de dar resposta aos desafios de um mundo que necessita das crianças e jovens
para ser melhor, a cada dia. Para potenciar com maior
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frequência essa comunicação, a partir de agora,
passa a ser veiculado este Boletim Informativo, com edição bimestral, trazendo um pouco mais das diversas atividades que acontecem
na Rede Concepcionista de
Ensino. Os artigos mais
acadêmicos serão publicados na já consagrada
Integração em Revista,
cuja edição 43 circulará, exclusivamente, em
formato digital, nos sites da Rede.
A estreia do Boletim Por Dentro da
Rede coincide com
outras celebrações do
corrente ano: centenário
do Colégio Maria Imaculada (Rio de Janeiro-RJ) e o
cinquentenário do Centro Educacional Recanto Betânia (EmbuGuaçu-SP), momentos de gratidão e
esperança, nos 128 anos da Congregação,
no compromisso de traduzir os valores carismáticos
concepcionistas em boas práticas educativas.
Desejamos a todos vocês uma boa leitura!
Ir. Terezinha de Jesus Duarte
Superiora Provincial

Maio: mês das
homenagens a
Nossa Senhora

Ações de amor e
solidariedade
durante a pandemia
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D E S TAQ U E

Retorno das aulas presenciais

H

á mais de seis meses, estamos afastados uns dos outros, longe da escola, dos
amigos, professores e funcionários queridos. Diante de tantas mudanças, já não somos mais os mesmos e, agora, como nunca
antes, somos convocados a cuidar de nós e
de todos que estão a nossa volta.
Pensando nisso e seguindo as orientações das autoridades estaduais, a Rede Concepcionista de Ensino se organizou para o retorno às atividades
presenciais. Em algumas de suas instituições, familiares,
professores e funcionários receberam guias, contendo
procedimentos que deverão ser adotados tanto pela
escola quanto pelas famílias.
Os guias apresentam o Protocolo de Retorno às
Atividades Presenciais, voltado a questões pedagógica
e de proteção, produzidos a partir das diretrizes do MEC
e dos órgãos competentes em saúde pública. Neles
estão os métodos necessários para receber os alunos,

incluindo a entrada no colégio, a necessidade
de manter o distanciamento social, o uso
obrigatório de máscara e de álcool em gel,
a higienização dos ambientes, entre outras
questões. Materiais de comunicação visual
também foram preparados e dispostos nos
espaços escolares, instruindo a adoção de
ações diferenciadas para este momento,
além de trazerem lembretes importantes sobre os
cuidados necessários consigo e com os demais.
O retorno às aulas presenciais é opcional, mas
os pais e alunos não precisam se preocupar, pois
todas as atividades pedagógicas são transmitidas,
simultaneamente, por meio da tecnologia digital.
As escolas se prepararam para acolher até 50% dos
alunos. Nas salas de aula, o espaçamento recomendado de 1,5 a 2 metros entre as carteiras foi rigorosamente respeitado. Houve formação dos profissionais
escolares, visando à prevenção da disseminação do
coronavírus e à orientação adequada para os alunos.
Tudo para garantir a segurança de estudantes, educadores e funcionários.
As primeiras instituições a retomarem as aulas, no
dia 21 de setembro, foram o Colégio Madre Carmen
Sallés, em Brasília (DF), e o Centro Educacional Santa
Carmen Sallés, em Paranoá (DF), com os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. O Colégio
Maria Imaculada, em Brasília (DF), retornou apenas com
os alunos do Fundamental I. As demais escolas da Rede
aguardam a determinação das autoridades estaduais
para o retorno.
Contamos com a colaboração de todos na esperança de que tudo passará e que seguiremos em frente,
como pessoas cada vez melhores e unidas.
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ACONTECEU NA REDE

Jubileu de vida consagrada

M

N

o dia 8 de fevereiro de 2020, celebrou-se uma missa em ação de graças
pelos 50 anos de vida consagrada da Ir. Zaíra Leite da Silva e Ir. Glória
de Paula e pelos 25 anos de vida consagrada da Ir. Sarah Reis. A cerimônia
aconteceu na Igreja Matriz Bom Senhor Jesus dos Passos, em Passos, Minas
Gerais, e foi presidida pelo pároco Sandro Henrique, seguida por um jantar
de comemoração. Agradecemos a Deus pelo dom da vocação das Irmãs.

Encontro de educadores
em Madrid, Espanha

esmo em casa, em razão da
pandemia, os alunos não
deixaram de exibir seus mais diversos talentos, seja para a dança, a arte, o canto, entre outros,
por meio da gravação de vídeos para a Rede Concepcionista.
Assim, pudemos perceber quão
talentosos são nossos estudantes. Por isso, se você, aluno
concepcionista, também possui
um talento, não fique tímido em
mostrá-lo, grave um vídeo e envie para pordentrodarede@concepcionistas.com.br

Em Sintonia
virtual

V

inte e cinco educadores, entre
religiosas e leigos concepcionistas de diversos países, estiveram
em Madri, no período de 08 a 13
de março de 2020, participando de
um Encontro Internacional, com o
lema: “Concepcionistas em Rede
por um Pacto Educativo”. O objetivo foi fortalecer a Rede Concepcionista de Ensino, torná-la mais
eficaz em sua missão evangelizadora, conhecer melhor os desafios

C

e as conquistas educacionais, assim
como estabelecer prioridades para
a Congregação, em sua missão
educativa universal - de acordo
com as diretrizes da Igreja.

om a pandemia, alunos e
educadores
transformaram
seus lares numa espécie de sala
de aula, por meio das aulas virtuais. Assim, não deixaram de
vivenciar momentos importantes
não somente para o aprendizado,
como para o fortalecimento espiritual. Um exemplo é o Momento Em Sintonia, que passou a ser
realizado, virtualmente, por meio
de vídeos com orações e reflexões conduzidas por professores,
coordenadores, Irmãs e alunos,
postados, diariamente, nas mídias
da Rede Concepcionista.
Setembro 2020 3
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Luz Concepcionista
brilha pelo mundo
N

a noite de 19 de abril, Irmãs, alunos, educadores e
funcionários concepcionistas,
localizados em diferentes partes do mundo, muitos acompanhados de seus familiares,
acenderam uma vela nas janelas de suas casas e fizeram
a Oração da Misericórdia. A
ideia surgiu a partir da Festa
das Luzes que aconteceu em
Lion, na França, quando a cidade foi consagrada a Nossa
Senhora e, também, dos vários
movimentos que aconteceram
no sábado de aleluia, com o
intuito de mobilizar a Família
Concepcionista a rezar unida
e sinalizar sua fé e esperança
neste momento de pandemia.
Todos, também, foram convidados a postar um registro
do momento nas redes sociais,
usando a hashtag Luz Concepcionista.

Família
Concepcionista
unida em oração

N

o mês de maio, atendendo ao convite do Papa Francisco, a Família
Concepcionista se uniu, mais uma vez,
para rezar em honra a Maria Imaculada.
Reunidos em suas casas, alunos, familiares, educadores e Irmãs rezaram uma
dezena do terço pelas necessidades do
mundo inteiro e pelo fim da pandemia.
Muitos que participaram desse momento registraram e postaram fotos com a
hashtag #MesdeMayoConcepcionista,
as quais foram compartilhadas nas redes
sociais da Rede Concepcionista.
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ACONTECEU NA REDE

Coroação de Nossa Senhora

A

tradicional coroação de Maria ocorrida todos os anos, no mês de maio, aconteceu de forma diferente neste
ano. As instituições da Rede realizaram momentos celebrativos que foram transmitidos pelos canais do Youtube, permitindo que todos mantivessem unidos em oração, mesmo à distância.

CIC-Machado

CMI-Brasília

CMI-Rio de Janeiro

CIC-Passos

CESCS - Paranoá

CMI-Mococa

CIC-Rio
de Janeiro
CMI-São
Paulo

CERB Embu-Guaçu

Em Memória
N

o dia 7 de maio, Irmã Regina Lemos foi para a Casa do Pai.
No dia 24 de abril, ela havia completado 90 anos e deixou
muitas saudades. Agradecemos a sua doação e dedicação ao
serviço do reino. Nossos sentimentos a todos os seus amigos,
familiares e Irmãs que tiveram a alegria de conviver com ela.
Descanse em paz!
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CIC Machado - MG

Centro Educacional
Santa Carmen Sallés
Paranoá - DF

Quadrilha
Virtual e
Drive-Thru
Junino

CMI - DF

CIC - Passos - MG

CMI - Mococa - SP

O

mês de junho é marcado pela tradicional Festa Junina, que, neste ano de
2020, também ocorreu no ambiente online. Nesse período, alunos e educadores
reuniram-se para festejar e dançar uma
quadrilha virtual, além da realização de
ações sociais. Em alguns colégios da Rede,
por exemplo, em sistema de drive-thru,
seguindo rigorosamente os critérios de
segurança, os alunos receberam um kit junino e, junto com seus familiares, doaram
roupas e alimentos não perecíveis que foram entregues às pessoas carentes.

CMI - RJ

Escola Santa
Carmen Sallés - SP

Centro Educacional
Recanto Betânia
Embu-Guaçu - SP

CMI - São Paulo - SP
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Dia do Amigo na Rede Concepcionista

O

s longos meses de isolamento
social fizeram-nos procurar novas formas de expressarmos nossos
afetos, matarmos a saudade e estarmos próximos das pessoas que amamos.
A fim de comemorar o Dia do
Amigo, celebrado em 20 de julho,
os alunos da Rede Concepcionista
aproveitaram a data para enviar um
recado àquelas pessoas especiais
que conheceram na Rede, mandar
mensagens sobre o valor do amigo e
ainda relembrar as amizades que nasceram em momentos marcantes promovidos pela Rede, como os Jogos
de Integração e o Encontro de Alunos
Concepcionistas (EAC). Para assistir,
clique ou escaneie o
QR-Code:

Encontro
online com
as Irmãs da
Província

N

o dia 25 de julho, as Irmãs da
Província Concepcionista do Brasil reuniram-se, virtualmente, com o
objetivo de partilhar experiências e
refletir sobre os desafios do dia a dia
nestes tempos de pandemia. Foi, também, um momento de fortalecimento
da convivência e comunhão entre as
irmãs.

Mês
Homenagem
Vocacional
para Santa
Carmen Sallés E

N

o dia 25 de julho, completaram-se 109 anos da morte de
Santa Carmen Sallés, e por isso, a
Família Concepcionista prestou-lhe
uma bela homenagem, entoando
a canção Tocando em Frente, de
Almir Sater e Renato
Teixeira. Para assistir,
clique ou escaneie o
QR-Code:

m agosto, a Igreja Católica celebra o mês das vocações e,
neste ano de 2020, o tema escolhido foi: “Amados e chamados
por Deus” e o lema: “És precioso
aos meus olhos... Eu te amo” (Is
43, 1-5). Para viver esse momento, alunos, funcionários, Irmãs e
sacerdotes preparam uma série
de vídeos com orações, cânticos
e reflexões sobre o tema vocacional, postados no decorrer do
mês, nas mídias da Rede.
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Encontro online de
educadores concepcionistas

N

a manhã de sábado, do dia 8 de agosto de 2020,
educadores concepcionistas da Província do Brasil
participaram de um encontro online promovido pela
FTD Educação. Mediado pelo consultor institucional
Julio Souza, o evento teve como tema: “Identidade e
Missão da Educação Católica: Ressignificação à Luz do
Carisma Concepcionista”.
O encontro contou com a participação das Irmãs
Sarah Reis, Coordenadora Provincial de Educação, e
Wanilda Melo Barbara, Conselheira Geral responsável
pelo setor Missão Apostólica, no Governo Geral, que
abordou a vida e a missão concepcionista nos diversos
países da geografia concepcionista. Na oportunidade,
profissionais da FTD Educação destacaram os desafios
da educação católica, as soluções educacionais para
este momento e revisitaram o carisma concepcionista,
trazendo o exemplo de Santa Carmen Sallés, mulher
que enfrentou com coragem todas as dificuldades.
A Irmã Maria Inês, Presidente da Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB), e o Pe. Júlio Cesar, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também
se dirigiram aos participantes, relembrando algumas
palavras do Papa Francisco aos educadores. Ao final,
Irmã Terezinha Duarte, Superiora Provincial, sintetizou
o encontro e agradeceu a todos que contribuíram para
uma manhã de muito aprendizado e reflexões para todos.

Live Vocacional

N

o dia 15 de agosto, às 20h, com intermediação
do jornalista Ricardo Carielo, as Irmãs Domingas
Cícera e Adriana Maia participaram de uma live sobre
vocação. Tiveram a oportunidade de narrar um pouco
da história do carisma, dos desafios da Congregação
Concepcionista e destacar o exemplo inspirador de
Santa Carmen Sallés, que não hesitou em atender ao
chamado de Deus. Ainda, deram um testemunho de
seu chamado e fizeram uma reflexão importante e um
convite para aqueles que possuem uma inquietação
vocacional, a não hesitarem em escutar o Senhor e
atender o que Ele lhes pede. O bate-papo foi transmitido no canal do Youtube
da Rede Concepcionista de
Ensino. Para assistir, clique ou
escaneie o QR-Code:

8 Por Dentro da Rede
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COLÉGIO MARIA IMACUL ADA - SÃO PAULO (SP)

C

om o objetivo de trazer vivências, experiências
e despertar momentos de reflexão sobre tudo o
que estamos percebendo e olhando nessa pandemia,
no dia 29 de julho de 2020, aconteceu uma conversa
coletiva com os alunos do Ensino Médio. O encontro
virtual foi promovido pelo padre Simone Bernardi, do
Arsenal da Esperança – instituição que acolhe e auxilia pessoas em situação de rua, na cidade de São
Paulo –, e pela psicóloga Leila Teixeira, da Universidade Anhembi Morumbi. Foi um momento de troca
de partilhas e reflexões sobre o poder da empatia em
nos convocar a tomar emprestado o lugar do outro
e a construir, assim, relações de escuta e de busca da
construção de novos horizontes, ao invés de adotarmos posturas imediatistas e individualistas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BATE-PAPO COLETIVO: EMPATIA, O
OUTRO OLHAR DA PANDEMIA?

DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE

C

onsiderado um assunto de extrema importância, principalmente em tempos tão conturbados de falta de respeito e não preservação da
natureza, o Meio Ambiente foi o tema de uma live
realizada em 12 de junho de 2020 com os alunos
do Ensino Médio. Mediada pelo professor de Geografia do CMI, Wilson Fernandes Forti, a interação
contou com a participação da Profa. Dra. Sandra
Lestinge, que atuou como consultadora do Ministério do Meio Ambiente e, atualmente, faz parte
dos conselhos municipais de Turismo e do Meio
Ambiente de Bom Jesus (PI).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FEIRA DE PROFISSÕES ONLINE

M

esmo com os desafios impostos pela pandemia,
os alunos não somente continuaram a aprender,
como a se informar sobre diferentes profissões, preparando-se para o futuro. No dia 30 de junho, por
exemplo, educandos do 9º ano e do Ensino Médio
participaram da Uniexpo online, uma feira de profissões em modalidade virtual. Realizada pela Teenager
Assessoria Profissional, o evento ofereceu palestras
ao vivo, bate-papos com profissionais de diferentes
áreas de atuação, apresentação de cursos superiores,
instituições de ensino, profissões e áreas de atuação.
Tudo isso em um ambiente personalizado, dinâmico
e seguro. Foi mais um momento para agregar conhecimento!

VISITA DE SANTA CARMEN SALLÉS

D

urante a semana de 20 a 24 de julho de 2020, as
turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I receberam a visita online de alguém muito
especial: Santa Carmen Sallés, em formato de boneca.
Os educandos ficaram animados e contaram sobre a
vida dessa mulher de coragem, além de mostrarem
as atividades feitas durante a semana dedicada a ela,
relembrando sua morte, ocorrida em 25 de julho de
1911. Reforçou-se, por meio desta ação, dois grandes
pensamentos da fundadora: “A bondade e o amor são
contagiosos” e “Adiante, sempre adiante. Deus proverá!”
Setembro 2020 9

Boletim1.indd 9

24/09/2020 19:20:43

COLÉGIO MARIA IMACULADA - MOCOCA (SP)

PIQUENIQUE LITERÁRIO

CUIDADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

D

iante das novas necessidades surgidas neste momento,
é preciso atentar-se a elas. Cientes disso, no dia 5 de
agosto de 2020, a psicóloga clínica Alessandra Brisighelo, a
psicopedagoga clínica Rita Cunalie e a médica cardiologista
Dra. Luana Andrade orientaram pais, alunos e educadores
sobre as mudanças ocorridas e os cuidados necessários em
tempos de pandemia. Foi um momento muito proveitoso
para o esclarecimento de dúvidas e maior compreensão dos
desafios atuais.

A

proposta de maio da Agenda de 2020, Olhar
para ver, foi o incentivo à leitura em praças,
parques, jardins, pátios etc. Contudo, em razão
da pandemia e da necessidade do isolamento
social, os alunos usaram a criatividade e o amor
pelos livros para explorarem os ambientes
do próprio lar e transformá-los em espaços
acolhedores e aconchegantes para a realização
de um piquenique literário. Assim, eles
mostraram que não há barreiras quando se
trata de “aventurar-se” pelas histórias dos livros.

10 Por Dentro da Rede
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MALALA E O LÁPIS MÁGICO

No mês de junho, os alunos do Ensino Fundamental I
acompanharam a história Malala e o lápis mágico, por
meio de vídeos, que narravam as aventuras da personagem com cenários e figurinos divertidos feitos pela professora Flavia Goulart Nobrega. De forma lúdica e criativa, os estudantes conheceram melhor os sonhos e as
lutas de Malala. Aos alunos dos 5º anos A e B foi proposto que, caso encontrassem o lápis mágico de Malala, escrevessem o que mudariam no mundo em que vivemos.
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C E N T R O E D U C AC I O N A L R E C A N TO B E TÂ N I A – E M B U - G UA Ç U ( S P )

JUBILEU DE OURO DO CENTRO EDUCACIONAL RECANTO BETÂNIA

N

o dia 11 de fevereiro de 2020, o Centro
Educacional Recanto Betânia (CERB)
completou 50 anos de história. A celebração
da data foi marcada pela realização de uma
missa em ação de graças pelo jubileu de ouro,
no pátio da própria Escola, com a participação
dos alunos, e um emocionante depoimento do
ex-aluno e ex-funcionário José Luiz, que narrou sua
experiência na instituição. Para ele, o CERB significa
um coletivo construído com muito amor pelas Irmãs
Concepcionistas, que se dedicaram e se dedicam, integralmente, a sua missão.
Ainda, foi preparada uma edição especial do Por
Dentro da Rede, com a participação da Irmã Rufina,

que narrou a trajetória do Recanto e do
CERB e apresentou os espaços existentes
hoje. O vídeo exibiu depoimentos da diretora pedagógica, Rosângela Gonçalves, que
relatou um pouco de sua experiência na instituição, e de alguns alunos, que expressaram
sua gratidão por tudo o que vivenciaram na Escola. A apresentação ganhou um toque especial com
imagens de turmas que já passaram pelo CERB, de Irmãs Concepcionistas prestando
auxílio na construção dos espaços do Recanto Betânia, entre
outros momentos. Para assistir,
clique ou escaneie o QR-Code:

M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E S C O L A S A N TA C A R M E N S A L L É S – S ÃO PA U L O ( S P )

N

o dia 12 de agosto de 2020, a Escola Santa Carmen Sallés completou seis anos de fundação e,
para celebrar esse momento, a instituição preparou um vídeo relembrando alguns momentos, com
depoimentos de algumas Irmãs Concepcionistas,
familiares e alunos que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Ir. Wanilda Melo Barbara, Conselheira
Geral responsável pelo setor Missão Apostólica no
Governo Geral, relembrou a trajetória da Escola, os
desafios e conquistas. Para assistir, clique ou escaneie o QR-Code:
Setembro 2020 11
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COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO – MACHADO (MG)

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
NA PANDEMIA

HOMENAGEM
AOS ESTUDANTES

N

este período de isolamento social,
marcado por medo, ansiedade e
incerteza, muitos de nossos hábitos
mudaram, incluindo os alimentares. Por
isso, é importante que possamos manter uma alimentação saudável para o
nosso bem-estar. Para falar a respeito,
a nutricionista Juliana Garcia Guerra foi
convidada a realizar uma live com alunos, familiares e educadores do Colégio
Imaculada Conceição de Machado, no
dia 10 de agosto. Foi um momento de
muita interação e aprendizado para os
participantes

M

esmo distantes uns dos outros, alunos e educadores do CIC de
Machado não deixaram de celebrar o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto. Nesse dia, a instituição realizou uma live,
transmitida pelo canal do YouTube, para homenagear seus alunos e
contou com a participação de alguns professores e estudantes do 3º
ano do Ensino Médio. Foi um momento de muita interação e diversão
entre os participantes, seguindo todos os protocolos da OMS para
prevenção da COVID 19. Após a live, os alunos retiraram o material
do 3º bimestre e uma lembrança preparada pelo CIC para o Dia do
Estudante, em sistema drive-thru.

SEMANA DA FAMÍLIA

N

a semana de 10 a 15 de agosto, o
Colégio Imaculada Conceição de
Machado viveu uma especial e intensa programação voltada para a família,
com o tema Família: farol da esperança para um mundo novo. Em razão da
pandemia, neste ano de 2020, as atividades ocorreram de forma diferenciada. As redes sociais do Colégio postaram vídeos com alunos e seus familiares
unidos em oração, contando histórias,
fazendo receitas, compartilhando brincadeiras etc. Tudo para valorizar, ainda
mais, os laços familiares que acabaram
se fortalecendo, neste período em que
permanecemos mais tempo ao lado
das pessoas que convivem conosco.
Para encerrar, no dia 15 de agosto,
realizou-se um drive-thru para a entrega de uma singela lembrança do Colégio para cada família.
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COLÉGIO IMACUL ADA CONCEIÇÃO – PASSOS (MG)

PÁSCOA SOLIDÁRIA!

FAMÍLIA EM CASA E EM MOVIMENTO

A

pandemia agravou as dificuldades,
principalmente, da população mais
carente. Ciente disso e com o intuito
de transformar em alegria a Páscoa
de muitas crianças que enfrentam

momentos difíceis e de dor, a equipe
educativa do CIC optou por doar ovos
de Páscoa aos mais necessitados.
As doações foram enviadas para
várias localidades: Cantina da Dona
Bernadete; crianças internadas na
Santa Casa de Misericórdia; crianças
em tratamento quimioterápico e
Famílias acolhedoras de Passos. Tratase de um gesto solidário fortalecido
pelo desejo de que renasça o amor,
a fé e a esperança, na vida de cada
criança.

O

CIC de Passos realizou, em junho, a 1ª edição do
sábado letivo com o tema Família em casa e em movimento. Trata-se de um evento online, ao vivo, direcionado às famílias, alunos e comunidade, com objetivo
de promover, principalmente, a integração evangelizadora. Com atividades lúdicas e esportivas, a família trabalhou em conjunto para desenvolver as propostas das
apresentadoras do evento. O resultado final foi a realização
de um desenho sobre as atividades executadas. A intenção foi a projeção
dos sentimentos vivenciados durante o período da pandemia.
Já a 2ª edição aconteceu em agosto e o resultado final foi a elaboração de desenhos feitos pelas famílias participantes. As produções foram
colocadas em um mural, exposto no Colégio.

MISSA PELAS FAMÍLIAS
E HOMENAGEM AOS PAIS

N

o dia 8 de agosto de 2020, a Família Concepcionista esteve unida virtualmente, mais uma vez, para
acompanhar a celebração eucarística
pelos familiares. Realizada na capela
do CIC de Passos e transmitida para
toda a Rede no canal do Youtube do
Colégio, a missa foi presidida pelo
capelão da instituição, padre Gledson Domingues, e contou com uma
homenagem para as famílias, em especial para os pais, em razão do Dia
dos Pais, celebrado em 9 de agosto. O
aluno Rafael L. de Andrade, da 3ª série
do Ensino Médio, leu uma mensagem
e a aluna Júlia M. Rezende, do 5° ano,
cantou uma versão especial da música
Trem Bala. Alguns familiares e professores ajudaram a dinamizar a missa.

A

fim de amenizar a saudade de pessoas queridas
do CIC de Passos, a instituição preparou um momento
especial para os seus educandos. Na manhã de 11 de julho,
os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental receberam o carinho
das educadoras, com cartazes, balões
e plaquinhas em formato de emojis.
Tudo em sistema de drive-thru, garantindo a segurança de todos. Nesse dia,
também foram arrecadados alimentos
não perecíveis para doação.
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COLÉGIO MARIA IMACULADA – RIO DE JANEIRO (RJ)

CEM ANOS DE HISTÓRIA!

HOMENAGEM AO CMI-RJ!

P

ara celebrar seu centenário, a instituição preparou vídeos com depoimentos emocionantes sobre momentos marcantes de pessoas que
contribuíram para sua história.

N

o dia 11 de março, o CMI-RJ completou 100 anos de história. A comemoração do centenário integrou todos
os segmentos do Colégio em momentos de oração, atividades, brincadeiras e
partilha. Parabéns a todos os envolvidos
nesta trajetória.

Hoje tenho orgulho de ter
feito parte, como aluna, da
história gloriosa deste colégio centenário, que sempre soube
superar as dificuldades, fortalecido por uma das 'ideias-força' da
grande mulher de coragem, Santa
Carmen Sallés”

Ir. Terezinha Duarte
Superiora Provincial

Quantas saudades da cidade
maravilhosa, do meu Colégio
Maria Imaculada, das pessoas
que trabalharam comigo, nas diversas etapas que passei por esta casa.”
Ir. Macdâmia Veneziani
Professora, diretora e superiora, por
diversas vezes, do CMI-RJ

COMITÊ CUIDADO E
BEM-ESTAR

O

Colégio Maria Imaculada, preocupado com a saúde emocional de seus
alunos, funcionários e familiares, criou o
Comitê Cuidado e Bem-estar, constituído por quatro membros: Luciana Barranco, Mariana Mesquita, Priscilla Veiga e Rosalina Pilger, com o intuito de
cuidar e acolher a comunidade escolar.
A comissão realizará ações que criem
oportunidades de deixar o ambiente
propício para que a instituição possa
se expressar e, aos poucos, ajustar o
seu sentir frente à realidade que vivemos, equilibrando o sentir e o agir.

Completar um século de
vida é pertencer à história do
mundo de uma forma mais
profunda, autêntica e rara.
João Ricardo
Prof. de Química do 9º ano do EFII e EM

Uma escola feliz, com educação de qualidade, com princípios e valores pautados na
religião católica, que é a nossa. Então, a minha filha não poderia estar
em lugar melhor. “
Erika Almeida Ex-aluna e mãe da aluna Juliana Almeida
do Maternal I

Para assistir,
clique ou
escaneie o
QR-Code:
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COLÉGIO MADRE CARMEN SALLÉS – BRASÍLIA (DF)

DRIVE-THRU DA SAUDADE

N

o dia 20 de julho, Dia do Amigo, os alunos da Educação
Infantil tiveram um momento especial para matar as saudades de
suas professoras queridas. Nesse
dia, as educadoras acolheram os
alunos em sistema de drive-thru
para entregar a eles o relatório de
avaliação, o saquinho de férias, o
material de Língua Inglesa e, claro,
rever as crianças.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

O

s colégios católicos do Distrito Federal assumiram o
compromisso, em parceria com
a Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil (ANEC), de
ponto de coleta de doações de
dispositivos eletrônicos, para auxiliar os estudantes da Rede Pública, na volta às aulas (remotas).
Durante os meses de julho e
agosto, o Colégio Madre Carmen
Sallés foi ponto de arrecadação

de dispositivos eletrônicos (computador, tablet, celular ou notebook). A Campanha contou com
a parceria da Regional do Plano
Piloto (Secretaria de Educação do
DF), que ficará responsável pela
formatação dos equipamentos
eletrônicos doados e pela gestão
da entrega aos estudantes que
serão beneficiados. As doações
foram encaminhadas para a Regional de Ensino do Paranoá-DF.

FEIRA DE INFORMAÇÃO
PROFISSIONAL VIRTUAL

P

ara orientar a escolha profissional
dos alunos do 9º ano e do Ensino
Médio, no dia 21/08, eles participaram da Feira de Informação Profissional (FIP). Trata-se de um momento de
aprendizagem e reflexão sobre o mercado de trabalho, que contou com a
presença de profissionais e acadêmicos de diversas áreas, realizado numa
plataforma virtual.

CENTRO EDUCACIONAL CARMEN SALLÉS – PAR ANOÁ (DF)

MOMENTO ORACIONAL CONCEPCIONISTA

N

o dia 2 de julho de 2020, às 18h, a comunidade escolar do Centro Educacional Carmen
Sallés, de Paranoá-DF, uniu-se virtualmente aos
alunos, familiares, educadores e Irmãs das outras
duas escolas concepcionistas de Brasília-DF, com o
intuito de acompanhar a transmissão da oração do
terço pelo canal do Youtube, realizada no CMI-DF.
Muitos também aproveitaram a ocasião e enviaram
suas intenções pelo cmidf.com.br/oracao. Foi mais
uma oportunidade de união e fortalecimento espiritual para lidar com os desafios surgidos neste
ano, pela pandemia da Covid -19.
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COLÉGIO MARIA IMACULADA – BRASÍLIA (DF)

OFICINA DE JORNAL

PALESTRA COM
O DIRETOR DO
ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA

N
N

este ano de 2020,
o Colégio Maria
Imaculada iniciou um
programa de oficinas
com atividades extracurriculares gratuitas
para os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Maria Imaculada. A Oficina de Jornal é direcionada aos estudantes do 4º ao 9º ano.
O objetivo é elaborar um jornal
para a escola, totalmente produzido pelos alunos. Com a pandemia,
as atividades passaram a ser online e os alunos estão produzindo
vídeos, reportagens, fotografando
e escrevendo com base no jornalismo.
No momento, a oficina está
em fase de produção de um boletim informativo online que será
enviado para os pais, familiares e
demais alunos do Colégio.

o dia 21 de julho, os alunos do Fundamental II
participaram de uma roda de
conversa online com o diretor
de répteis do Zoológico de
Brasília, Carlos Eduardo Nóbrega.
A iniciativa, promovida
pela professora de Ciências,
Ana Paula, teve como objetivo debater com os estudantes
a operação que encontrou
cobras no Distrito Federal e,
também, conversar sobre o
comércio ilegal de animais e
criação em cativeiros. Foi uma
conversa bastante proveitosa
e de muito aprendizado.

HORA DO CONTO

C

om o objetivo de promover
momentos educativos e divertidos para os alunos do Ensino Fundamental no período de pandemia,
a escola criou a Hora do Conto. A
ação, coordenada pela bibliotecária
do Colégio, Thaís Suguiura, foca em
divulgar histórias, contos e obras
de diversos autores.

VOLUNTARIADO

O

utra oficina oferecida é o Voluntariado, direcionada apenas
aos alunos do 6º ao
9º ano. O objetivo da
iniciativa é promover
ações voluntárias que beneficiem o
público interno (alunos, professores
e funcionários) e externo (com doações para crianças carentes, comunidades, etc.). A ação promove um
aprendizado humano e cristão para
os alunos, já que trabalha, principalmente, o amor ao próximo. Com a
pandemia, os encontros estão acontecendo online.

ENCONTRINHO ONLINE

N

a semana de 20 de julho,
os alunos do Ensino Fundamental I participaram de um
momento muito especial: o tradicional Encontrinho! Devido ao
momento atual, o evento aconteceu online, com as turmas do
1º ao 5º ano e foi conduzido
pelo coordenador de Pastoral
e professor de Ensino Religioso,
Wagner Melo, e pela diretora
pedagógica do Colégio, Maria
Rosângela Viegas. Na oportunidade, as crianças agradeceram
pela saúde e a escola, cantaram
e rezaram.
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