
Homenagem
às Irmãs
Concepcionistas

O Dia da Partilha 
é expressão de 
solidariedade

INFORMATIVO DA REDE CONCEPCIONISTA DE ENSINO     Nº 5    DEZEMBRO /JANEIRO 2023

Trem sujo da Leopoldina / corren-
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O trecho, extraído de um poema 
do escritor, poeta, folclorista, 
teatrólogo e ator brasileiro Solano 
Trindade (1908-1974), apresenta-
nos o tema da fome a partir da 
perspectiva de um trem, que segue 
correndo, reproduzindo sempre 
o mesmo som. Ao ler as palavras 
de Trindade, esse tema parece 
se materializar diante de nossos 
olhos, evocando-nos para a famosa 
frase do sociólogo brasileiro 
Betinho: “Quem tem fome, tem 
pressa”. Portanto, assim como o 
barulho repetitivo do trem, a fome 
segue apressada e se manifesta 
repetidamente, todos os dias, na 
vida de milhões de pessoas no 
Brasil e no mundo.

Em nosso país, por exemplo, tal 
problema voltou a se expandir no 
ano de 2022, quando o Brasil re-
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tornou ao Mapa da Fome, do qual 
havia saído em 2014. Hoje são 33 
milhões sem ter o que comer, se-
gundo dados da Rede PENSSAM. 

Diante desse cenário e, em 
sintonia com o tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano 
(Fraternidade e Fome), que traz 
como lema a passagem de Mateus 
(14,16): “Dai-lhes vós mesmos de 
comer”, a Agenda Concepcionista 
de 2023 nos convida a olhar para 
a dura realidade dos milhões de 
famintos presentes em nossa nação 
e no mundo. Trata-se do apelo de 
Jesus, ecoado pela Igreja para hoje, 
para agora, porque a fome não 
espera.

Dez anos da 
canonização de 
Santa Carmen

Sabemos que, na história de 
nosso país, existe um grito de dor 
que ainda não foi silenciado: pas-
sam dias, anos e séculos que o 
clamor dos pobres, dos marginali-
zados, das vítimas do racismo, das 
injustiças e da desigualdade social 
ainda pode ser ouvido.

Para guiar nosso caminho nas 
páginas do Diário Escolar, esco-
lhemos como símbolo o Pão, ali-
mento que faz parte do dia a dia 
de diversos povos e, também, é 
simbólico para diversas culturas. 
Na Bíblia, encontramos a palavra 
“pão” mais de 350 vezes. Ele foi si-
nal do cuidado de Deus quando o 
povo de Israel atravessou o deser-
to. Foi o foco das promessas feitas 
aos profetas e, no Novo Testamen-
to, o próprio Jesus disse: “Eu sou o 
pão da vida”.

Em diversos momentos vemos 
Jesus sentado à mesa partilhando 
o pão. Aliás, foi Ele próprio que 
nos ensinou a rezar: “O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje”. Sendo 
assim, durante este ano, queremos 
ajudá-lo a entender que a fome 
não faz parte do Projeto de Deus. 
É uma tragédia que atinge mais de 
800 milhões de pessoas no mundo 
e, para superá-la, precisamos en-
tender que ela tem causa, cor, gê-
nero, rosto, classe, tamanho, ida-
de, consequência, mas, sobretudo, 
que a fome tem jeito!
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Como estou me 
sentindo hoje?
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EXPEDIENTE

Outra novidade presente na Agenda des-
te ano é um espaço para que os alunos 

possam refletir sobre suas emoções e senti-
mentos ao longo do ano. É importante cul-
tivar o autocuidado, permitindo-nos olhar 
para dentro de nós mesmos e expressar 
nossos pensamentos e sentimentos. Trata-se 
de uma tarefa desafiadora, mas necessária 
para entendermos quem somos e como li-
damos com nossas emoções. Como se es-
tivessem diante de um espelho, eles terão a 
oportunidade de escolher, em cada dia da 
Agenda, uma emoção com a qual se identi-
fique mais, a partir de um exercício diário de 
rever o dia com um olhar divino, analisando 
as próprias ações, pensamentos e palavras.

Campanha da Fraternidade
 Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

desde 1964, a Campanha visa uma sociedade mais justa e fraterna, a 
partir do despertar do espírito comunitário e cristão na busca do bem 
comum. Neste ano de 2023, pela terceira vez em sua história, a campa-
nha aborda a fome no Brasil. A volta ao tema é sinal de quão grave é este 
problema em nossa sociedade e o quanto nós, como cristãos e cidadãos, 
devemos estar atentos ao lamento dos que sofrem e lutam incessante-
mente por justiça, direitos e pelo pão de cada dia.

O Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros na abertura 
da CF 2023, cujo trecho pode ser conferido a seguir:

É meu grande desejo que a refl exão sobre o tema da fome, proposta aos 
católicos brasileiros durante o tempo quaresmal que se aproxima, leve não 
somente a ações concretas – sem dúvida, necessárias – que venham de modo 
emergencial em auxilio dos irmãos mais necessitados, mas também gere em 
todos a consciência de que a partilha dos dons que o Senhor nos concede 
em sua bondade não pode restringir-se a um momento, a uma campanha, a 
algumas ações pontuais, mas deve ser uma atitude constante de todos nós, 
que nos compromete com Cristo presente em todo aquele que passa fome. 

Para acompanhar a mensagem na íntegra, escaneie o QR-Code:

Além de ser um um diário escolar, a Agenda Concepcionista 
quer motivar nossos alunos, semanalmente, a cultivarem ati-

tudes positivas para a formação de uma sociedade mais justa e 
fraterna, por meio do Dia D! Portanto, seguiremos com a proposta 
de aprofundamento e compreensão da vida pessoal, espiritual e 
comunitária, por meio de ações concretas sugeridas em todas as 
quartas-feiras do ano.

Um instrumento para
viver melhor o dia a dia
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Dia da Partilha

Neste ano de 2023, a Agenda Concepcionista con-
tinuará inspirando nossos alunos por meio do Dia 

D! Além disso, teremos uma nova experiência em rede 
que nos permitirá colocar nossa proposta em prática. 
Em cada mês, teremos o Dia da Partilha, uma ação 
concreta realizada por estudantes, educadores, Irmãs 
e funcionários concepcionistas do Brasil, que deverão 
se organizar, antecipadamente, para a realização das 
atividades. 

Afinal, juntos, somos mais fortes! E, assim, ao unir-
mos nossos corações e esforços, na esperança de um 
mundo melhor, estaremos mais fortalecidos e prepa-
rados para a nossa missão de fazer chegar o pão a 
todas as mesas. 

Por isso, disponibilizamos, no quadro ao lado, o calendário de ações:

FEVEREIRO – DIA 15 – Doe Espe-
rança: doação de  1kg de alimento 
para o colégio, o qual será doado a 
uma instituição de caridade. 

MARÇO – DIA 29 – Páscoa Soli-
dária: entrega de chocolates para 
crianças de instituições carentes.

ABRIL – DIA 26 – “Daí-lhe vós 
mesmos de comer”: apresenta-
ção artística criativa sobre a Cam-
panha da Fraternidade 2023.

MAIO – DIA 31 – Bazar da Soli-
dariedade: venda de  brinquedos 
e roupas em bom estado.  Todo 
o dinheiro arrecadado será desti-
nado à compra de alimentos para 
instituições carentes. 

JUNHO – DIA 28 – Caminhada 
contra a Fome: mobilização pe-
las ruas próximas ao colégio, rea-
lizando arrecadação de alimentos 
ou dinheiro com os pedestres, em 
prol de uma instituição de carida-
de.

AGOSTO – DIA 30 - Valorização 
do comércio local: incentivo à 
compra de alguns alimentos em 
mercados locais (do seu bairro ou 
proximidades), para serem doados 
a uma instituição. 

SETEMBRO – DIA 27 – Entenda a 
Fome: palestra sobre os efeitos da 
fome no corpo. Ingresso: doação 
de 1kg de alimento não perecível 
a ser doado. 

OUTUBRO – DIA 18 OU 21 – Fei-
ra Gastronômica: venda de pro-
dutos produzidos somente com 
alimentos reaproveitados, com a 
doação dos valores arrecadados 
para uma instituição carente.

NOVEMBRO – DIA 22 – Meus há-
bitos alimentares: Roda de Con-
versa sobre  os hábitos alimenta-
res (desperdício, consumismo etc.)

�

�
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Em Memória:
Em 3 de outubro de 2022, Ir. Maria Francisca Thereza de Vasconcellos vol-

tou para a Casa do Pai. Natural de Passos, Minas Gerais, a Irmã nasceu no dia 
02/01/1935 e ingressou na Congregação Concepcionista no ano de 1957, profes-
sando os primeiros votos em 1959. 

Em 2022, Ir. Thereza completou 63 anos de entrega à vida concepcionista. Ela 
residia na comunidade da Sede Provincial, em São Paulo, e era muito conhecida 
pelos educadores e funcionários do Colégio Maria Imaculada (CMI-SP), sendo 
muito querida por todos. 

Retiro das Irmãs Concepcionistas

Com orientação do Frei João Carlos Mello Cavalheiro, da Congregação dos Frades Menores Missio-
nários (FMM), um grupo de Irmãs da Província do Brasil participou do tradicional retiro realizado 

no começo do ano. Seguindo a dinâmica própria dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, 
o encontro aconteceu na Casa Recanto Betânia, em Embu-Guaçu (SP), entre os dias 12 e 19 de janeiro 
de 2023.

Em 24 de janeiro de 2023, Irmã Dina Lúcia Março partiu para a Casa do 
Senhor. Nascida em Guaxupé (MG), no dia 18/11/1951, Ir. Dina ingressou 

cedo na Congregação, aos 14 anos de idade, revelando apreço especial pela 
educação infantil, a qual dedicou os primeiros anos de sua consagração. 
Aos 31 anos, assumiu a missão ad gentes, sendo enviada ao Zaíre, no conti-
nente africano, onde atuou, por quatro anos, como educadora e nas ativida-
des pastorais. Ao retornar ao Brasil, ela manteve sua atuação junto às escolas 
concepcionistas, ora como coordenadora da educação infantil, professora ou 
superiora, buscando realizar com amor, zelo e entrega o que lhe era confiado.

E
02/01/1935 e ingressou na Congregação Concepcionista no ano de 1957, profes-
sando os primeiros votos em 1959. 

residia na comunidade da Sede Provincial, em São Paulo, e era muito conhecida 
pelos educadores e funcionários do Colégio Maria Imaculada (CMI-SP), sendo 
muito querida por todos. 
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No mês de dezembro, a Rede Concepcionista de Ensino entrou no clima 
natalino. Irmãs, educadores e familiares se emocionaram com as diver-

sas apresentações realizadas pelos alunos da educação infantil ao ensino 
médio. Foram momentos especiais marcados por encenações teatrais e 
apresentações de canto e dança, nos colégios concepcionistas, que fizeram 
memória do nascimento de Jesus na gruta de Belém, reforçando o verda-
deiro significado do Natal: o filho de Deus vive e reina em nossos corações!

A C O N T E C E U  N A  R E D E

Apresentações natalinas

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Centro Educacional Santa
Carmen Sallés – Paranoá - DF

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG

Escola Santa Carmen Sallés
São Paulo - SP

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP
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Novena e Festa da Imaculada
No dia 8 de dezembro, toda a Rede Concep-

cionista esteve unida em festa para a cele-
bração da tradicional Solenidade da Imaculada 
Conceição. Na ocasião, as Irmãs Concepcionistas 
renovaram seus votos religiosos, dizendo Sim a 
Deus. Também foram lembrados os 130 anos da 
Congregação, completados em 2022, reforçando 
mais de um século de serviço evangelizador por 
meio do ensino e da educação. Já nos dias ante-
riores, cada colégio concepcionista se preparou 
para esse momento de festa, com apresentações 
e oração, durante a realização da novena.

No Colégio Maria Imaculada do Rio de Janei-
ro, o professor de Português das séries finais do 
fundamental, Roberto Nunes Bittencourt, pres-
tou uma bela homenagem às Irmãs Concepcio-
nistas (confira na página 7).

Centro Educacional Santa Carmen Sallés – Paranoá - DF

Centro Educacional Recanto 
Betânia – Embu-Guaçu – SP

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Colégio Maria Imaculada
Mococa  - SP

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP

Escola Santa Carmen Sallés
São Paulo - SP

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ
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Uma Religiosa Concepcionista Missionária do En-
sino é uma filha de Maria Imaculada, voltada para 
Deus, porque Ele a olhou primeiro e a escolheu, cons-
truindo para cada uma de suas vidas um projeto de 
ser. É viver com Deus e em Deus uma história de amor 
e de entrega.

Santa Carmen se considerou um mero “instrumen-
to nas mãos de Deus” e atribuía os méritos da obra 
congregacional à Virgem Imaculada. Levava sempre 
consigo uma imagem de Maria, a quem carinhosa-
mente chamava “A Fundadora”. “Maria Imaculada é 
nossa fundadora...”. Por isso, junto a Maria, cada Con-
cepcionista pronuncia diariamente seu Sim a Deus, 
assim como fez nossa mãe, inspirando-nos: Irmãs e 
leigos. A fidelidade de Maria nos anima e estimula e 
acrescenta em nós o desejo de seguir seus passos em 
todas suas virtudes.

Hoje (08/12/2022), nesse primeiro quartel do século 
XXI, ao vivenciarmos um momento de mais perguntas 
do que respostas, vocês, Irmãs Concepcionistas, nos 
ajudam a renovar esperanças, orientando-nos na es-
cuta atenta aos sinais dos tempos e no fortalecimento 
dos nossos valores institucionais.

Homenagem às Irmãs Concepcionistas 
Missionárias do Ensino

Como os valores Concepcionistas permeiam nos-
sos dias? Maria é figura central dessa trajetória, com 
sensibilidade e ternura necessárias para ser presença 
na adversidade. Ela nos inspira para construirmos uma 
família global neste mundo turbulento. E, certamente, 
Irmãs, suas mãos e palavras nos firmam nesse propó-
sito que, se pedagógico, vai além dos muros da escola.  

Nossos valores são vivos por meio do Sim dito por 
vocês e que hoje reforçam. Um Sim inspirador em nos-
so fazer diário, desde demandas de rotina, até projetos 
elaborados com o objetivo de sair para além de nossos 
muros. Especialmente neste momento, os valores Con-
cepcionistas têm sido fonte de esperança em outras 
dimensões da vida. Somos parte de uma instituição 
que preza pelos direitos humanos, pelos valores sociais 
e pela construção da cultura da solidariedade. À luz 
de Maria Imaculada, vocês nos inspiram a entender o 
nosso papel e o nosso compromisso diante das múlti-
plas realidades. Nos inspiram a ousar sonhar um mun-
do mais fraterno, mais igualitário e mais justo para 
todos.

Roberto Nunes Bittencourt - CMI-RJ
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Celebrado em 21 de novembro, quando a 
Igreja faz memória da apresentação de 

Nossa Senhora no Templo pelos seus pais 
Joaquim e Ana, o Dia da Menina Maria é uma 
data especial para toda a Rede Concepcionista. 
Nesse dia, alunos, educadores, Irmãs e 
funcionários se uniram em cada colégio para 
celebrar essa data por meio de orações, 
homenagens, apresentações teatrais e 
musicais, procissão pelos espaços do colégio, 
visita da imagem da menina Maria nas salas 
de aula, e muito mais. 

No mesmo dia, foi celebrado o Dia do Alu-
no Concepcionista, com orações de agradeci-
mento e homenagens que ressaltavam as vir-
tudes dos estudantes, educados em uma casa 
de Maria Imaculada. 

A C O N T E C E U  N A  R E D E

Dia da Menina Maria e do Aluno Concepcionista

Colégio Maria Imaculada
Mococa  - SP

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP

Escola Santa Carmen Sallés
São Paulo - SP

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ

Centro Educacional Recanto 
Betânia – Embu-Guaçu – SP

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Centro Educacional Santa 
Carmen Sallés – Paranoá - DF
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Encontro com a equipe
de Comunicação e T.I

Na manhã de 16 de novembro, as equipes de 
comunicação e T.I das obras concepcionistas 

do Brasil participaram de uma reunião organizada 
pelas Irmãs Sarah Reis, Coordenadora Provincial 
da Educação, e Helizangela Goes, responsável pelo 
setor Missão da Província. O objetivo do encontro 
foi promover reflexões e discussões para contribuir 
com o aprimoramento do trabalho de cada um, à luz 
do Carisma Concepcionista. Na ocasião, Edenilson 
Coelho, designer gráfico da Província, e Gabrielle 
de Paula, responsável pela comunicação do Colégio 
Maria Imaculada (CMI-SP) e Portal Concepcionista, 
ressaltaram a relevância da atuação de todos em 
sintonia com a Rede.

Reencontro Crescendo 
em Comunhão

No dia 5 de novembro, aconteceu um reencontro 
virtual com alunos e ex-alunos da Província Con-

cepcionista do Brasil, participantes do projeto Cres-
cendo em Comunhão. Irmã Sarah Reis, Coordenadora 
Provincial de Educação, abriu o encontro, que também 
contou com a participação especial de Ir. Wanilda Melo 
Barbara, direto de Madri. Em seguida, os participantes 
cantaram, conversaram e testemunharam experiências 
vividas no caminho concepcionista. Foi um momento 
de grande emoção para educandos, educadores, coor-
denadores de Pastoral e Irmãs presentes.

Reunião do Conselho Geral Ampliado

Nos dias 6 a 14 de outubro, as Irmãs Terezinha 
Duarte, Superiora Provincial, Marlise Peters, 1ª 

Conselheira e Vice-Superiora, e Helizangela Goes, 
4ª Conselheira e Secretária Provincial, estiveram em 
Madri, na Espanha, para participar do Conselho Geral 
Ampliado, realizado na Casa Geral da Congregação. 
O encontro, que reuniu representantes dos governos 
provinciais da Espanha, Brasil, Caribe e Ásia, das Casa 

Generalícias e da Delegação da África, teve como fi-
nalidade    “abrir horizontes para uma transformação 
congregacional”. 

Sob o tema “Encruzilhadas de Graça”, os seis or-
ganismos maiores da Congregação refletiram, estu-
daram e partilharam as encruzilhadas de graça, medo 
ou caminhos equivocados, vivenciados na geografia 
concepcionista. 
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Dez anos da canonização de Santa Carmen 
Na semana em que celebramos 

dez anos da canonização de San-
ta Carmen Sallés, ocorrida em 21/10, 
alunos, educadores, funcionários e 
Irmãs Concepcionistas se uniram em 
diferentes ocasiões para oração, ce-
lebração eucarística, agradecimento 
e reflexão sobre a vida de Santa Car-
men. Com orientação de seus pro-
fessores, os educandos também pre-
pararam várias atividades no intuito 
de reviver a vida dessa mulher de 
coragem, como: apresentação teatral 
e musical, desenhos, dinâmicas, mo-
mento gastronômico, homenagem e 
café com as Irmãs e muito mais.

10

Centro Educacional Recanto 
Betânia – Embu-Guaçu – SP

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Colégio Maria Imaculada
Mococa  - SP

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP

Escola Santa Carmen Sallés – São Paulo - SP

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ

Centro Educacional Santa 
Carmen Sallés – Paranoá - DF



Dezembro / Janeiro 2023 11

A C O N T E C E U  N A  R E D E

Dez anos da canonização de Santa Carmen Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças

Para comemorar o Dia da Criança, celebrado 
em 12 de outubro, as crianças da Rede Con-

cepcionista de Ensino vivenciaram uma semana 
recheada de atividades lúdicas envolvendo jogos, 
brincadeiras e muita diversão. No mesmo perío-
do, alunos concepcionistas preparam apresenta-
ções criativas e momentos de oração, orientados 
por seus educadores, para celebrar o Dia de Nos-
sa Senhora Aparecida, também comemorado em 
12/10.

Centro Educacional Santa 
Carmen Sallés – Paranoá - DF

Centro Educacional Recanto 
Betânia – Embu-Guaçu – SP

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF Colégio Maria Imaculada

Mococa  - SP

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP

 Escola Santa Carmen Sallés  
 São Paulo - SP
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Intercâmbio de alunos 
concepcionistas para os EUA

No dia 10 de outubro, alunos concepcionistas do Brasil viajaram aos EUA para um intercâmbio promovido pela 
empresa 2GO EDU, em parceria com a Rede Concepcionista de Ensino. Acompanhados da Ir. Sarah Reis, edu-

candos dos Colégios Maria Imaculada, em São Paulo (SP) e Mococa (SP), e Imaculada Conceição, em Passos (MG), 
participaram dessa experiência imersiva, juntamente com alunos de outras instituições escolares, totalizando 34 
participantes.

O objetivo do intercâmbio é promover o aprendizado do idioma Inglês, com certificação internacional ofere-
cida pela Q International School, instituição credenciada pelo Departamento de Educação Americano. As cidades 
visitadas foram Los Angeles, San Bernardino e San Diego e a programação se estendeu até o dia 23 de outubro.
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A C O N T E C E U  N A  R E D E

Secretárias das comunidades concepcionistas do Brasil parti-
ciparam da primeira reunião presencial de 2022, que acon-

teceu nos dias 29 e 30 de setembro, na Sede Provincial, em 
São Paulo. Organizado pela Ir. Helizangela Silva Goes, Secre-
tária Provincial, o encontro teve como objetivo proporcionar 
momentos de partilha, aprofundamento e reflexão a respeito 
de temas do ofício, orientações para organização física das se-
cretárias locais, apresentação do novo Sistema de Gestão, entre 
outras questões.

 Na ocasião, Júlio César de Macedo Souza, Consultor Espe-
cialista em Projetos  voltados à Redes Confessionais no Brasil, 
pela FTD Educação,  falou sobre as “capacidades de gerar ex-
celência”; Mariana Mascarenhas, assessora de comunicação da 
Rede Concepcionista, ficou responsável por uma oficina jorna-
lística oferecida aos participantes ; e Madre Rosário Moreno, 
secretária geral da Congregação Concepcionista, fez uma par-
ticipação especial via Teams, direto de Madri,  com o intuito de 
apresentar a nova versão do Sistema de Gestão.

Escola Santa 
Carmen Sallés
São Paulo - SP

Reunião de Secretárias
A C O N T E C E U  N A  R E D E

Encontro com 
Coordenadores de

Pastoral e SAVC

Coordenadores de Pastoral e equipe 
do Serviço de Animação Vocacional 

Concepcionista (SAVC) participaram de uma 
reunião online no dia 29 de setembro. Trata-
se de mais um encontro que integra uma série 
de reuniões mensais ocorridas no decorrer 
de 2022, com o objetivo de proporcionar 
a partilha da caminhada de cada um e o 
aprofundamento de temas relevantes ao 
grupo.

Nos dias 21 e 22 de setembro aconteceu o 
primeiro evento em Rede, “Talks by Rede 

Concepcionista”,  aos colaboradores da mis-
são concepcionista no Brasil. Foram dois dias 
de palestras realizadas de maneira remota em 
parceria com a International School. No pri-
meiro dia do evento, voltado a todos os ges-
tores, professores e equipes da Rede, o con-
sultor empresarial Ivan da Cunha abordou o 
tema “Os desafios da captação e fidelização 
na escola particular: Perspectivas e ações prá-
ticas em um mercado de incertezas”.  

Já o segundo dia, direcionado aos docen-
tes bilíngues e coordenadores, teve a presen-
ça da administradora Anne Martins, formada 
em Letras com habilitação na língua inglesa, e 
do professor e coordenador de institutos de 
idiomas e colégios bilíngues Rodnei Santos 
para falar sobre estratégias de um plano de 
aula eficaz. A palestra foi ministrada em inglês.  

Talks by Rede 
Concepcionista

No dia 22 de setembro, 
aconteceu uma reunião 

com os técnicos de informá-
tica e profissionais de comu-
nicação da Província Con-
cepcionista do Brasil para a 
apresentação da Campanha 
de Matrículas 2023. Na oca-
sião, Edenilson Coelho, de-
signer gráfico da Província, 
apresentou o material preparado com o intuito de facilitar o 
trabalho das equipes locais no processo de captação de alunos 
e fidelização de matrículas, mantendo a unidade de linguagem 
da Rede.

Com o slogan “Acolhida que conecta, Ensino que transfor-
ma”, a nova campanha surgiu a partir da pesquisa de satisfação 
realizada com as famílias durante o mês de junho deste ano. 
Por meio da pesquisa, constatou-se a acolhida e o compro-
misso com o ensino entre os principais diferenciais oferecidos 
pelas escolas concepcionistas.

 

Apresentação da Campanha 
de Matrículas 2023
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Considerado um dos maiores festivais de música ca-
tólica da América Latina, o Hallel aconteceu no dia 

17 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Parque 
da Cidade, em Brasília (DF).  As Irmãs Concepcionistas 
do Colégio Madre Carmen Sallés (CMCS - DF) marca-
ram presença no festival, juntamente com o Setor de 
Pastoral do CMCS, Colégio Maria Imaculada - DF e 
Centro Educacional Santa Carmen Sallés, alunos das 
instituições e integrantes do Movimento Leigo Con-
cepcionista (MLC). Na ocasião, a equipe da Rede di-
vulgou o carisma da congregação em uma banca vo-
cacional.

Irmãs e colaboradores 
no Hallel 2022

A C O N T E C E U  N A  R E D E

Entre os dias 14 e 17 de setembro, aconteceu mais 
um encontro do módulo 1 do projeto Carisma em 

Comunhão para colaboradores da Missão Concep-
cionista, na Casa de Encontros Recanto Betânia, em 
Embu-Guaçu (SP). Durante quatro dias, educadores e 
funcionários da Rede viveram momentos de estudo, 
partilha e reflexão para aprofundamento do carisma, 
espiritualidade e estilo educativo Concepcionista.

Carisma em
Comunhão

Na manhã de 10 de setembro, a equipe da Co-
ordenação Regional do Movimento Leigo Con-

cepcionista (MLC) – Ir. Zaíra Leite (CIC-Machado) e 
Adriana Alcântara, coordenadora pedagógica do 
CIC-Passos e da equipe – realizou uma reunião vir-
tual com as Irmãs que acompanham os grupos do 
MLC, coordenadores, secretários e tesoureiros. O 
encontro teve as participações especiais da Supe-
riora Provincial, Ir. Terezinha Duarte, e da Ir. Wa-
nilda Melo Barbara, direto de Madrid. Com o tema 
“Fala com sabedoria, ensina com amor”, a ocasião 
foi marcada por oração, reflexão e formação.

Encontro Regional
do MLC

No dia 8 de setembro, aconteceu a última formação 
online de 2022 com as coordenadoras pedagó-

gicas da educação infantil. Mediado pela assessora 
pedagógica da Rede Concepcionista, Shirley Adriana 
de Sousa Silva, sob a coordenação da Ir. Sarah Reis, 
Coordenadora Provincial da Educação, o encontro en-
volveu os conceitos de experimentação e curiosidade, 
em torno dos teóricos Rebeca Wild e Mitchel Resnick 
(Massachusetts Institute of Technology- MIT).

A reunião finalizou uma série de encontros forma-
tivos iniciado no dia 5 de maio de 2022, como parte 
de um projeto que tem sido implementado de forma 
gradativa na Educação Infantil das escolas concepcio-
nistas do Brasil. A proposta partiu de experiências exi-
tosas das escolas da Rede Concepcionista da Espanha, 
com base em um estudo desenvolvido por profissio-
nais da Finlândia.

Formação com as
coordenadoras de EI
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A C O N T E C E U  N A  R E D E

Em setembro, mês em que celebramos os 200 anos da In-
dependência do Brasil, os alunos da Rede Concepcionista 

participaram de diversos momentos especiais em homena-
gem ao dia 7 de setembro de 1822.  Nos colégios, educa-
dores organizaram os alunos de maneira diferenciada para 
participar de desfiles cívicos, apresentações teatrais, ativida-
des recreativas, trabalhos artísticos e muito mais. Foram cele-
brações memoráveis para os educandos.

200 anos da
Independência do Brasil

Colégio Maria Imaculada – Brasília – DF

Colégio Imaculada Conceição – Passos - MG

Colégio Maria Imaculada – São Paulo – SPColégio Madre Carmen Sallés – Brasília – DF

Escola Santa Carmen Sallés – São Paulo – SP

Colégio Maria Imaculada – Mococa – SP

Colégio Imaculada Conceição – Machado - MG
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A C O N T E C E U  N A  R E D E

Festa
da Família

16

Centro Educacional Recanto 
Betânia – Embu-Guaçu – SP

Colégio Imaculada Conceição
Passos - MG

Colégio Maria Imaculada
Mococa  - SP

Colégio Maria Imaculada
São Paulo - SP

Escola Santa Carmen Sallés
São Paulo - SP

Colégio Madre Carmen Sallés
Brasília- DF

Colégio Maria Imaculada
Brasília - DF

Colégio Maria Imaculada
Rio de Janeiro - RJ

No decorrer de agosto, mês em 
que celebramos o Dia dos Pais 

no segundo domingo, alunos e fami-
liares estiveram unidos nos colégios 
concepcionistas para celebrarem 
e participarem da Festa da Famí-
lia. Em diferentes finais de semana, 
educandos prestaram suas home-
nagens aos pais por meio de apre-
sentações teatrais e musicais, além 
de muitos outros momentos, como 
práticas esportivas, oficinas de artes 
e de pipas e período de relaxamento 
A celebração eucarística também fez 
parte dessa festividade como forma 
de agradecimento e reflexão sobre o 
dom de ser pai.

Colégio Imaculada Conceição
Machado - MG
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A C O N T E C E U  N A  R E D E

No dia 28 de agosto, o Santuário 
São Judas Tadeu, localizado em 

São Paulo, promoveu uma Feira Vo-
cacional com o intuito de divulgar o 
carisma das congregações e comuni-
dades religiosas, ressaltando a rele-
vância deste mês vocacional. As Irmãs 
Concepcionistas estiveram presentes 
no evento com a participação da Ir. 
Terezinha Duarte, Superiora Provincial 
da Congregação, Irmã Lourdes Mar-
ques e Irmã Domingas Cícera. Diversas 
congregações, comunidades de vida e 
pastorais marcaram presença na Feira, 
que contou com uma programação 
especial, incluindo apresentações de 
cantores católicos.

Agosto foi o mês das vocações 
e, com o intuito de reunir 

adolescentes e jovens que desejam 
perceber o chamado de Deus e 
entender sua missão no mundo, Irmãs 
Concepcionistas, religiosos e leigos 
realizaram o Encontro Despertar. O 
primeiro encontro aconteceu no dia 
12 de agosto, na Paróquia Sagrada 
Família, em Machado (MG), e foi 
conduzido pela equipe da paróquia, 
com a colaboração dos seminaristas 
Diogo e Mateus Henrique, casal de 
leigos Giovana e Thiago, e as Irmãs 
Concepcionistas Domingas Cícera e 
Zaíra Leite.

Já no dia 20 de agosto, aconteceu 
mais um encontro no Centro 
Educacional Santa Carmen Sallés 
(CESCS), em Paranoá-DF, com o tema: “Vem e segue-me! – 
Vocação acertada, caminho de felicidade”. Organizado pela equipe 
do Serviço de Animação Vocacional Concepcionista (SAVC), esse 
momento teve a colaboração das Irmãs Concepcionistas Vanilda 
Rodrigues Pereira e Sumathi Chinthalapudi, Padre Miguel, da 
Paróquia Maria, Mãe dos pobres, em Paranoá, Setor de Pastoral 
do Colégio Madre Carmen Sallés (CMCS) e do CESCS, ex-alunos do 
CMCS e integrantes do Movimento Leigo Concepcionista (MLC).

Encontros Vocacionais

Feira Vocacional
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A C O N T E C E U  N A  R E D E

No dia 25 de agosto, estudantes dos Colégios Maria Imaculada (CMISP 
e CMI Mococa), Colégio Madre Carmen Sallés, e Colégio Imaculada 

Conceição - Passos viajaram à Europa para participar de um intercâmbio 
proposto pela Rede Concepcionista de Ensino, em parceria com a em-
presa 2GO EDU, acompanhados da então Irmã Adriana Maia. A proposta 
do intercâmbio é promover o aprendizado do idioma espanhol, com cer-
tificação internacional da Enforex, e sobretudo uma experiência de vida 
única e completa. A programação durou até o dia 7 de setembro, com 
visitas pelas cidades espanholas de Madri, Salamanca, Ávila, Tordesilhas, 
Medina del Campo e San Lorenzo de El Escorial e pela cidade portuguesa 
de Belmonte.

N os dias 18 a 20 de agosto, aconteceu mais um módulo do Crescendo 
em Comunhão, na Casa de Encontros Recanto Betânia, em Embu-

Guaçu (SP). O evento, promovido pela equipe da Coordenação Provincial 
de Educação (Ir. Sarah, Ir. Helizangela e Maria Amélia), reuniu estudantes 
da última série do fundamental e ensino médio, acompanhados de Irmãs 
e leigos. O objetivo do encontro é proporcionar crescimento humano e 
religioso, com formação na dimensão doutrinal, espiritual e carismática 
concepcionista.

Intercâmbio para a Europa

Crescendo em Comunhão

N o dia 15 de agosto, a as-
sessora pedagógica da 

Rede Concepcionista, Shirley 
Adriana de Sousa Silva, iniciou 
uma série de visitas pelos co-
légios, marcando o começo 
da segunda etapa do projeto 
de capacitação de educado-
res. Essa fase foi composta 

por momentos de observa-
ção da sala de aula e forma-
ção sobre a importância dos 
ambientes de aprendizagem, 
para o desenvolvimento inte-
gral da criança na Educação 
Infantil, e implementação des-
ses espaços.

Visitas
pedagógicas 
às escolas
da Rede
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A C O N T E C E U  N A  R E D E C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  R I O  D E  J A N E I R O  ( R J )

PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA

No final do primeiro semestre de 2022, as turmas 
do Pré-2 se organizaram com o objetivo de mon-

tar um minimercado com embalagens reutilizáveis. Os 
alunos vivenciaram a experiência de conduzir o caixa, 
utilizar carrinhos e cesta para escolher os produtos. 
Eles aprenderam que é necessário fazer uma lista de 
compras a fim de não gastar dinheiro e/ou adquirir 
itens desnecessários.

TAMPINHA DO BEM

Entre os meses de julho e novembro, os alunos das 
séries finais do fundamental e ensino médio reto-

maram a campanha de arrecadação de tampinhas pet 
e anéis de alumínio. Considerando que a decompo-
sição do plástico utilizado nas garrafas pet dura cer-
ca de 450 anos e do alumínio, cerca de 250 anos, o 
Ensino Religioso e a Pastoral trouxeram a sensibiliza-
ção  voltada à  cidadania, à solidariedade e ao cuida-
do com a “Casa Comum”. Os materiais arrecadados, 
plástico e alumínio, somaram aproximadamente 500 
litros e foram encaminhados para o Projeto Rio Eco 
Pets, que reverterá o material em ração para animais 
carentes.
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FESTA DO PIJAMA 

As turmas do Pré-2 estão conhecendo o Universo e, 
para introduzir o tema, participaram de uma Festa 

do Pijama, em outubro. Na ocasião, elas assistiram ao 
filme Buzz Lightyear e identificaram a vestimenta do 
personagem principal (astronauta), o foguete, a nave 
espacial e a alimentação. A partir daí os pequenos 
produziram seu próprio universo, utilizando materiais 
de sucata. Um desfile de pijamas finalizou o dia. 

PROJETO CSI - 
INVESTIGAÇÃO FORENSE

Na nova proposta do ensino médio, a Ciência Fo-
rense já é vista como assunto motivador e curioso 

entre os discentes.  Com o objetivo de potencializar 
a aprendizagem dos alunos da 3ª série sobre todo o 
conteúdo já estudado no ensino médio, no dia 27 de 
outubro, eles começaram a desvendar a cena de um 
crime, interrogando testemunhas, buscando outras 
pistas e informações. Para deixar a investigação mais 
realista, foi criado um cenário com vítima, sangue (fic-
tício), objetos e informações que dão aos estudantes 
as pistas sobre o possível crime. Já no dia 09 de no-
vembro, o projeto foi concluído com a premiação da 
turma, por ter pesquisado, buscado e descoberto o 
fator determinante para a morte da vítima!
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FEIRA DO CONHECIMENTO

No mês de outubro, alunos do berçário ao 
ensino médio participaram da Feira do 

Conhecimento. Inspirados em temas como 
Semear a vida, Leitura e solidariedade, Cidadania, 
As mulheres da Ciência, Culturas do Brasil, entre 
outros, os alunos fizeram a exposição de seus 
trabalhos e interagiram com toda comunidade 
educativa. Foram dias de muito aprendizado!

 
SETEMBRO AMARELO Setembro Amarelo é uma cam-

panha de prevenção marcada 
pelo estímulo do diálogo e da 
elaboração de ações que envol-
vem a temática da Valorização da 
Vida. Sendo assim, durante esse 
mês, as turmas das séries finais 
do fundamental e o ensino médio 
refletiram sobre a campanha com 
rodas de conversa, brincadeiras, 
arte, vídeos e uma resenha.

C O L É G I O  M A D R E  C A R M E N  S A L L É S  -  B R A S Í L I A  ( D F )C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  R I O  D E  J A N E I R O  ( R J )
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PROJETO CONEXÃO

Em setembro, os alunos do Colégio Madre Carmen 
Sallés deram início ao projeto Conexão, cujo obje-

tivo é proporcionar uma maior interação entre estu-
dantes de segmentos diferentes, adaptando o con-
teúdo para cada um deles e dinamizando a matéria 
aprendida em sala de aula de maneira prática. 

Nessa primeira etapa, as turmas do ensino médio 
fizeram vários experimentos com os alunos do 2º ao 
5º ano do fundamental, nos laboratórios de Química, 
Física e Biologia. 

Já em novembro, mais uma etapa do projeto foi 
concluída com sucesso. Dessa vez, os alunos do 9º 
ano e do ensino médio adaptaram jogos, atividades 
e brincadeiras para dar aulas de Educação Física aos 
estudantes das séries iniciais do fundamental, na qua-
dra de esportes.  Foram momentos de muita diversão 
entre as crianças e os jovens do Colégio.

PEQUENOS ESCRITORES

Para encerrar um ano de muito aprendizado, no-
vidades e transformações, os alunos dos 1° anos 

participaram da cerimônia dos Pequenos Escritores, 
realizada no dia 24 de novembro. As crianças desbra-
varam o mundo da alfabetização em 2022 e encerram 
o ano autografando os livros que elas mesmas escre-
veram. As famílias puderam participar, registrar o mo-
mento e, o mais importante, ganhar um exemplar au-
tografado pela criança. A festa também contou com 
a participação do ilusionista Tio André, que animou 
os pequenos com truques de mágica e brincadeiras.

Em novembro, os alunos das séries finais do 
fundamental prepararam uma surpresa para os 

funcionários dos Serviços Gerais. Como forma de 
agradecer o trabalho prestado ao colégio, os alunos 
organizaram, juntamente com a Coordenadora de 
Pastoral Lenir, uma ação social de Natal para os 
funcionários. Foram entregues cestas de Natal e cada 
um levou um lanche, para uma confraternização 
realizada na manhã de 25 de novembro.

AÇÃO SOCIAL DE NATAL

C O L É G I O  M A D R E  C A R M E N  S A L L É S  -  B R A S Í L I A  ( D F )

No decorrer do segundo semestre de 2022, na 
disciplina de Ensino Religioso, a professora e 

Coordenadora de Pastoral Lenir realizou o proje-
to Anjo Amigo com as turmas do ensino médio.  O 
projeto é um “amigo oculto” em que cada aluno se 
responsabiliza por cuidar do colega sorteado com 
mensagens, cartinhas e orações.

No dia do Aluno Concepcionista, celebrado em 
21 de novembro, os alunos encerraram a atividade 
com a revelação do Anjo, trocas de chocolates e 
muito carinho entre os amigos. Assim, eles pude-
ram conhecer um pouco mais das qualidades e ha-
bilidades dos colegas.
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C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  R I O  D E  J A N E I R O  ( R J )

ANJO AMIGO
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C O L É G I O  M A D R E  C A R M E N  S A L L É S  -  B R A S Í L I A  ( D F )

60 ANOS DO COLÉGIO MADRE CARMEN SALLÉS

No dia 13 de agosto, toda a comuni-
dade educativa e religiosa do Co-

légio Madre Carmen Sallés, em Brasília 
(DF), esteve reunida no anfiteatro para 
a comemoração dos 60 anos de fun-
dação da instituição. Na ocasião, Padre 
Ricardo Ferreira presidiu a Santa Missa 
em ação de graças pela história do co-
légio e por todos que fazem parte dessa 
caminhada. Com a presença das Irmãs 
Concepcionistas, familiares, amigos e 
educadores das três obras (Colégio Ma-
dre Carmen Sallés, Colégio Maria Ima-
culada - DF e Centro Educacional San-
ta Carmen Sallés), a celebração contou 
também com as participações especiais 
da Superiora Provincial, Ir. Terezinha de 
Jesus Duarte, e dos integrantes do coral 
do Colégio Maria Imaculada (CMI-DF) e 
seus familiares. 

Já no dia 15 de agosto, data oficial do 
aniversário da instituição, alunos do Ma-
ternal a 3ª série do ensino médio partici-
param da comemoração do “sessentão” 
com momentos de oração, reflexão e 
lindas apresentações musicais.

DIA DO FOLCLORE E MÊS DA BÍBLIA

No dia 02/09, os alunos do Maternal II e Jardim I fize-
ram uma apresentação sobre o folclore. Os alunos 

se vestiram como os personagens do folclore brasileiro 
(Saci-Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Mula sem cabeça, 
Boto e Lobisomem) e cantaram uma música em ho-
menagem a essa manifestação cultural 
brasileira.

Já na parte da tarde, a turma 
do Jardim II prestou uma home-
nagem à chegada do mês da 
Bíblia (celebrada em setembro). 
Os pequenos contaram a histó-
ria de Jonas, que foi engolido 
por uma baleia ao desobede-
cer a Deus. A professora Li-
lian falou sobre a importân-
cia da Bíblia e de conhecer as 
histórias que estão nela.

Na manhã do dia 21 de outubro, no anfiteatro, 
aconteceu a abertura da 16ª edição da Feira 

Científico-Cultural do Colégio Madre Carmen Sallés 
(FeCC), com o tema: “Cem anos de história e além: 
entender o passado para compreender o futuro”. A 
programação contou com apresentações teatrais e 
musicais, exibição de produções cinematográficas e 
trabalhos visuais desenvolvidos pelos estudantes do 
9° ano e do ensino médio.

Já no dia seguinte, alunos da educação infantil ao 
ensino médio apresentaram seus projetos no decor-
rer da manhã, trabalhando temas como: meios de 
comunicação, transporte e meio ambiente, esporte, 
educação, saúde, tecnologia e lazer, Semana de Arte 
Moderna de 1922, Rede Concepcionista de Ensino, 60 
anos do Colégio Madre Carmen Sallés e os avanços 
da ciência e tecnologia em 100 anos. 

FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL (FECC)

1962-20221962-20221962-20221962-20221962-2022

Colégio Madre Carmen Sallés
A nossa história nos
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C O L É G I O  M A D R E  C A R M E N  S A L L É S  -  B R A S Í L I A  ( D F )

PICOLÉ PARA TODOS

Ao longo de 2022, os estudantes foram estimulados 
a exercer a honestidade. Em parceria com o pro-

jeto Picolé Para Todos, o colégio recebeu um freezer 
recheado de picolés para que os(as) alunos(as) e co-
laboradores(as) pudessem comprar de forma ética e 
independente - depositando o valor do doce na caixa 
de recebimento. O Colégio Maria Imaculada recebeu, 
na última verificação, o resultado de 100% de honesti-
dade.  Foi um projeto incrível!

 

SHOW DE TALENTOS

As crianças da educação infantil apresentaram dan-
ças e músicas aos colegas, com a orientação da 

professora de Inglês Haianne, no Show de Talentos, 
realizado no dia 2 de dezembro. Projetos como esse 
estimulam o estudante a aprimorar sua capacidade 
comunicativa, sua desenvoltura e confiança, além de 
desenvolver o diálogo em Inglês de maneira divertida.

 

VISITA À CASA 
BOM SAMARITANO 

No dia 12 de agosto, familia-
res, alunos e educadores 

do Colégio Maria Imaculada 
visitaram a Casa Bom Samari-
tano, local de acolhida e inte-
gração de famílias migrantes 
e refugiadas.  Durante a visita, 
os educandos do Coral CMI-DF realizaram uma bela 
apresentação.

Já no dia 2 de setembro, os alunos do 9º ano do 
fundamental e a equipe diretiva do Colégio Maria Ima-
culada levaram doações de roupas e alimentos para a 
instituição.  Os donativos foram arrecadados durante 
a Gincana Solidária do CMIDF, que aconteceu entre 
os dias 08 e 19 de agosto. Na programação, alunos e 
familiares doaram os produtos solicitados. 

EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS
 Nos dias 27 e 28 de setembro, os alunos das séries 

iniciais e finais do fundamental fizeram uma expo-
sição no pátio central Gilberto Salomão. Homenagens 
aos artistas modernos e contemporâneos, releitura 
artística de Santa Carmen Sallés, criação de imagens 
da fundadora, fotografias artísticas sobre a escola fo-
ram algumas das atividades exibidas pelos alunos que 
marcaram esse momento.

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  B R A S Í L I A  ( D F )

GRAMMY E MOSTRA CULTURAL

Em 19 de outubro, os alunos do ensino fundamental 
realizaram um verdadeiro espetáculo musical na ce-

rimônia do Grammy. Os estudantes das séries iniciais 
abriram o evento e as turmas das séries finais seguiram 
com outras apresentações.

Já nos dias seguintes, os estudantes organizaram 
uma mostra cultural com apresentação e exposição de 
trabalhos diversos, além de comidas típicas, curiosida-
des regionais, caracterização e muito mais. 
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C E N T R O  E D U C A C I O N A L  S A N T A  C A R M E N  S A L L É S  -  P A R A N O Á  ( D F )

MOSTRA CULTURAL

No dia 12 de novembro, alunos e educadores realiza-
ram a Mostra Cultural com o tema Semeando a Di-

versidade Cultural. Todos os estudantes participaram do 
evento, expondo suas criações. As turmas da educação 
infantil e 1º ano das séries iniciais do fundamental pro-
duziram trabalhos sobre Contos de Fadas, já as turmas 
do 2º ao 4º ano aprenderam várias curiosidades sobre a 
Copa do Mundo.

Foi um evento único em que os educandos tiveram 
a oportunidade de socializar seus conhecimentos e 
produções construídas, de forma coletiva e individual, com 
a comunidade escolar como um todo e seus familiares.

 PROJETO 
CAMPEÕES DO COMPORTAMENTO

Pensando em incentivar e valorizar o bom compor-
tamento em sala de aula, no mês de setembro, os 

alunos do Jardim ll A participaram de uma divertida 
venda de brinquedos. Os estudantes foram premiados 
com dinheirinho de papel durante o bimestre e, ao fi-
nal do projeto, eles realizaram as compras. Foi notável 
a alegria e contentamento das crianças.

GINCANA

UM DEVER DE TODOS

No mês  de setembro, os alunos do 3º ano das sé-
ries iniciais do fundamental puderam expor, na 

prática, suas ideias sobre como cuidar do meio onde 
vivemos. As respostas se mostraram incríveis! Os es-
tudantes perceberam que meio ambiente é tudo que 
existe ao nosso redor e pequenas atitudes, como a 
coletiva seletiva e a economia de água, são muito im-
portantes para salvar a vida do nosso planeta.
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No dia 15 de agosto, as turmas do Jardim I, Jardim 
II e 1º ano tiveram uma manhã de muita diversão 

com uma gincana bem animada e lanche especial. Na 
ocasião, as crianças estavam com os cabelos personali-
zados, com fitas, pintura, e outros adereços. Tudo pre-
parado com a ajuda dos familiares que arrasaram na 
criatividade. Também foi um momento de celebração 
do dia do estudante, comemorado em 11 de agosto.

GINCANA

C E N T R O  E D U C A C I O N A L  S A N T A  C A R M E N  S A L L É S  -  P A R A N O Á  ( D F ) 

NATIVIDADE DE MARIA

Presta atenção nessa história, do nascimento de Nossa 
Senhora...
No dia 8 de setembro nascia Nossa Senhora,
uma criança bonita que trouxe Luz a nossa história...

Inspirados nesse trecho extraído de um poema, 
no mês de setembro, os alunos do 3º ano celebraram 
o dia em que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nasceu 
(08/09). O resultado foi uma belíssima homenagem à 
Virgem Maria. Em julho, a turma do 4º ano aprendeu sobre a im-

portância da Educação Financeira, que tem como 
objetivo incentivar o consumo consciente, contro-
lando o desperdício. E, a fim de incentivar os alunos 
a economizarem, foram produzidos cofrinhos com 
garrafa pet para que cada criança possa guardar 
suas economias. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ECOLÓGICA
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No dia 20 de novembro celebra-se o Dia Nacional 
da Consciência Negra. Nesse mês, alunos do Con-

traturno realizaram um bate-papo abordando temas 
como racismo, discriminação, igualdade social, entre 
outros. Com o intuito de promover o respeito à diversi-
dade, os pequenos puderam expressar o que aprende-
ram por meio de pinturas.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Nas noites de 25 e 26 de outubro, educandos do 2º ao 5º ano promoveram 
uma sessão de autógrafos de produções literárias feitas por eles. O proje-

to foi realizado em parceria com a Ciranda de Livros, plataforma pedagógica 
virtual que transforma alunos em autores de uma maneira lúdica, envolvente e 
simplificada. Os pequenos escritores brilharam!

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

No mês de outubro, alunos do 
MAJC Voluntariado foram 

à residência das Irmãs para 
visitá-las e presenteá-las com 
perfumes e sabonetes feitos 
por eles. Já em novembro, foi a 
vez dos alunos da terceira série 
do ensino médio realizarem 
uma visita às Irmãs. Na ocasião, 
eles foram recebidos com um 
delicioso café da manhã. Irmã 
Rosangela, então Diretora Geral 
do CMISP, recebeu os jovens 
estudantes e falou da alegria de 
tê-los como alunos que estão 
finalizando uma etapa em suas 
vidas.

VISITA ÀS IRMÃS

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  –  S Ã O  P A U L O  ( S P ) C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  S Ã O  P A U L O  ( S P )
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Com o intuito de relacionar conteúdos de sala de 
aula às situações práticas, em outubro, alunos do 

9º ano apresentaram o lançamento do protótipo de 
um foguete no pátio do colégio. A apresentação do 
produto final representa o ápice dos conceitos de 
Astronomia estudados ao longo do 2° semestre de 
2022, nas aulas de Física.

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  S Ã O  P A U L O  ( S P )

LANÇAMENTO DE FOGUETE

N o dia 3 de setembro, aconteceu a Feira Cultural 
SemeArte, reunindo uma grande variedade 

de trabalhos produzidos por alunos do colégio. 
O momento de intensa troca e produção de 
conhecimento envolveu apresentações artísticas, 
históricas, científicas e muito mais. Educadores, 
funcionários e alunos colocaram mãos à obra, em 
um grande mutirão, para a preparação de tudo.

FEIRA CULTURAL

Atividades empreendedoras são um excelente 
cenário para o desenvolvimento de competências 

e habilidades em vários âmbitos. Em outubro, alunos 
das séries finais do fundamental realizaram um recreio 
empreendedor, com o objetivo de empreender 
socialmente e colaborar com as crianças da Escola Santa 
Carmen Sallés. Na oportunidade, eles transformaram 
as populares propostas de compra e venda em 
práticas de aprendizagem para o empreendedorismo 
propriamente dito.

RECREIO EMPREENDEDOR

N o dia 31 de outubro, o biólogo André Costa, da 
@burikieducacional, foi até o colégio para conversar 

com os alunos das séries finais do fundamental sobre 
alguns animais silvestres e a importância dos cuidados 
e da preservação deles para o equilíbrio da fauna e 
da flora. Durante a palestra, os estudantes puderam 
aprender sobre a vida dos mamíferos, répteis e aves 
e ainda viram de perto e tiraram fotos com vários 
animais, como cobra, teiú, jacaré, chinchila, rã e coruja.

PALESTRA COM BIÓLOGO
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No mês de dezembro, durante algumas aulas, a turma do 1º 
Ano, orientada pela professora Juliana Alves, realizou uma 

atividade bem divertida: eles confeccionaram uma casa, com cai-
xas de papelão, que foi chamada de “Casa das Palavras”. Den-
tro dela, a professora colocou palavras aleatórias, usando sílabas 
simples, e pediu para os alunos lerem e formarem frases com 
as palavras escolhidas ou sorteadas. Os estudantes finalizaram 
a atividade com uma roda de conversa sobre a importância da 
construção de sentidos das frases.

A CASA DAS PALAVRAS

A manhã de 15 de agosto foi especial para toda a equipe do 
Centro Educacional Recanto Betânia (CERB – Embu-Guaçu). 

Nesse dia, Irmã Helena Isabel e Rosângela Santos, diretoras admi-
nistrativa e pedagógica da instituição, acompanhadas das coor-
denadoras pedagógicas Graziela Melo e Josiane Alves, compare-
ceram à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), a 
convite do Senhor Alessandro Silva Cruz, responsável pelo serviço 
social do município de Embu-Guaçu (SP),  com o intuito de rece-
ber uma homenagem pelo trabalho social e educativo prestado 
pela escola às crianças e famílias da região.

Na oportunidade, as participantes receberam um certificado, 
juntamente com representantes de outras instituições sociais de 
Embu-Guaçu e proximidades, que também foram homenageadas. 
Parabéns à equipe do CERB pelo excelente trabalho realizado.

HOMENAGEM DA ALESP AO CERB

No dia 28 de no-
vembro, a co-

munidade educativa 
do Recanto Betânia 
recebeu o Professor 
Ailton Dias para uma 
palestra sobre a im-
portância da parceria 
entre família e escola 
e a corresponsabilida-
de na educação dos 
filhos/alunos. Pais, Ir-
mãs e colaboradores 
do CERB estiveram 

presentes para acompanhar esse momento. 
Ao final, após receber aplausos e carinho 

de todos os presentes, o professor finalizou 
com um recado: “A escola e a família, atra-
vés do diálogo e do respeito mútuo, com a 
compreensão de possíveis falhas, conseguem 
caminhar juntas em prol de uma educação 
corresponsável! ”

PALESTRA COM O 
PROFESSOR AILTON DIAS

 C E N T R O  E D U C A C I O N A L  R E C A N T O  B E T Â N I A  –  E M B U - G U A Ç U  ( S P )

Em junho, os alunos das tur-
mas do 6º e 7º ano visita-

ram o Museu Catavento para 
alinhar os estudos com uma 
vivência prática. Na oportuni-
dade, eles puderam conhecer 
um espaço atrativo voltado à 
ciências, dividido em quatro 
grandes áreas: Universo, Vida, 

Engenho e Sociedade. Nesse mesmo mês, os alunos do 8º e 
9º anos visitaram o Museu da Língua Portuguesa, onde fize-
ram uma viagem sensorial e subjetiva, que apresentou a língua 
como manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante 
construção.

DIA DE VISITA AO MUSEU DA LÍNGUA 
PORTUGUESA E CATAVENTO

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  M O C O C A  ( S P )
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Nos dias 21 e 22 de novembro, aconteceu a apresentação O que aprendemos no auditório do colégio. As turmas 
da educação infantil esbanjaram graça e talento, mostrando a todos os familiares presentes, um pouquinho 

das atividades realizadas ao longo do ano. Foram duas noites de emoção, marcando um ano letivo de bastante 
aprendizado.

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  M O C O C A  ( S P )

O QUE APRENDEMOS

Mais que um feriado nacional, o Dia de Los Muertos 
é um reflexo das cores, nuances e riquezas da 

cultura mexicana, atraindo a atenção do mundo 
inteiro durante sete dias de celebração e fé. As famílias 
preparam festas elaboradas e coloridas, com altares 
que carregam os itens preferidos dos falecidos como 
oferendas para presenteá-los.

Para fazer memória dessa manifestação cultural, 
em novembro, alunos das séries finais do fundamental 
apresentaram um trabalho a respeito da data, com 
muita criatividade.

DIA DE LOS MUERTOS

Em novembro, a professora de Educação Física 
Jennifer Gonçalves trabalhou o tema da Copa do 

Mundo com as turmas do 4°e 5º Anos, envolvendo 
diversos assuntos, desde história desse evento 
esportivo mais assistido no mundo, cultura, costumes, 
jogadores e curiosidades. Em seguida, aconteceu uma 
apresentação em sala de aula e as turmas finalizaram 
os trabalhos com uma bela exposição no dia 26 de 
novembro. Foi um período de muita socialização e 
troca de conhecimento nas aulas de Educação Física!

COPA DO MUNDO
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ELEIÇÕES
VIVA A DEMOCRACIA

Para concluir os trabalhos desenvolvidos no segundo semestre de 
2022 sobre a Semana de 22, os alunos do Itinerário Formativo de 

Linguagens celebraram o Centenário da Semana de Arte Moderna, 
com apresentações teatrais, artísticas e outras atividades.  Os educan-
dos foram orientados pelas professoras Rosana Gallo e Tânia Belotti.

CENTENÁRIO DA 
SEMANA DE ARTE MODERNA

C O L É G I O  M A R I A  I M A C U L A D A  -  M O C O C A  ( S P ) 

Em setembro, os alunos dos 7º ao 9º 
ano, orientados pela professora Rita 

Justo, refletiram sobre a política em 
nossa vida. Esse trabalho teve como ob-
jetivo despertar o interesse dos adoles-
centes pelas questões políticas de nos-
so país e refletir sobre a importância do 
voto para a construção do bem comum.

E S C O L A  S A N T A  C A R M E N  S A L L É S  –  S Ã O  P A U L O  ( S P )

No mês de outubro, com muita imaginação e criatividade, os alunos do Nível II A e B realizaram a “Oficina 
de Inventores”. Além de expressarem-se livremente por meio da colagem, dobradura e escultura, as 

crianças se uniram às suas famílias, com o tema da apostila Anglo 4 (Invenções que mudaram o mundo), para 
transformarem lixo em arte, reutilizando, assim, materiais a serem descartados. Em seguida, prepararam uma 
exposição com os trabalhos criados, mostrando o sucesso da atividade.

OFICINA DE INVENTORES
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N o dia 29 de outubro, aconteceu a Feira Cultural. Através de ativi-
dades diversas e criativas, os alunos e professoras se empenha-

ram em apresentar os conteúdos estudados em sala de aula. Além 
das apresentações de trabalhos do 1° ao 5° ano e das exposições da 
educação infantil, a Feira contou com a participação da Cia do Tok 
Tok, que animou as crianças e familiares com o palhaço Mário e seu 
companheiro Chokito, além da venda de livros. 

FEIRA CULTURAL

No dia 4 de outubro, a turma do 3° 
ano aprendeu como rezar o terço 

em sala de aula; em seguida, fizeram 
uma dinâmica, montando um terço 
colorido com todos os mistérios.

E S C O L A  S A N T A  C A R M E N  S A L L É S  –  S Ã O  P A U L O  ( S P )

TERÇO COLORIDO

No dia 18 de jullho, a Escola Santa Carmen Sallés 
retomou o projeto Férias na Escola, com muitas 

atividades voltadas para os alunos da educação infantil: 
circuito, dança da cadeira, cinema, dia do pijama, dia 
do amigo, baile a fantasia, caça ao tesouro, balada, 
piquenique, brincadeiras com corda, gincana, karaokê, 
culinária (Dia dos Avós e pizza), aula de dança, oficina 
de arte, relaxamento, pintura no rosto, penteado, 
festa julina e celebração dos aniversariantes. Foram 
momentos muito prazerosos e divertidos.

FÉRIAS NA ESCOLA

Reciclar vai além da reutilização de 
objetos ou materiais. É possível 

reciclar alimentos, e foi exatamente isto 
que os alunos do 5° ano fizeram no dia 
28 de setembro, ao prepararem uma 
receita culinária de suco da casca do 
abacaxi. Embora, no início, parecesse 
algo estranho e aparentemente ruim, 
ao experimentar o suco, os alunos 
se surpreenderam com o sabor e a 
satisfação em colaborar com a Terra. 

CONSUMO CONSCIENTE

Em agosto, os alunos do 5° ano 
realizaram uma atividade muito 

interessante e importante para o meio 
ambiente: reciclagem de papel. Durante 
três dias, eles fizeram o passo a passo 
da reciclagem de papéis usados, 
relembrando a matéria-prima (árvore) e 
a importância de manter o equilíbrio no 
meio ambiente, evitando a derrubada 
de árvores. As crianças amaram a 
atividade.

RECICLAGEM DE PAPEL
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No final de novembro, os alunos 
da educação infantil partici-

param do 1º Acantonamento do 
Colégio Imaculada Conceição. Foi 
uma noite mágica e divertida. O 
momento inicial ocorreu na Ca-
pela com um agradecimento pela 

vida de cada criança e de suas 
famílias. Na sequência, os peque-

nos participaram de uma dinâmica 
de caça ao tesouro. Com lanternas, os 

alunos iluminaram toda a estrutura física do 
colégio, atrás das pistas da grande descoberta: um 
baú com mensagem das famílias. 

Após um lanche, a turma  se divertiu em uma bala-
da cheia de atividades rítmicas e corporais e finalizou 
a noite com um momento de relaxamento, a fim de 
se preparar para o descanso. 

ACANTONAMENTO

No dia 1º de novembro, aconteceu a 4ª edição do 
Necroturismo. Na ocasião, toda a comunidade 

escolar foi convidada para participar desse projeto, 
que tem como objetivo principal homenagear pessoas 
queridas que marcaram a história do colégio e da 
cidade de Passos, por meio de uma visita ao cemitério. 
Foi um momento marcante para todos os presentes.

NECROTURISMO

Em novembro, os alunos da 1ª série do ensino mé-
dio fizeram uma visita ao Centro de Aprendizagem 

Pró-Menor de Passos (CAAP). Na ocasião, os adoles-
centes conversaram com as crianças sobre a impor-
tância do estudo como ferramenta de transformação 
de vidas e realidades, fizeram orações e distribuíram 
abraços e sorrisos. As visitas foram encerradas com a 
distribuição de saquinhos surpresas com muitas gu-
loseimas. Os estudantes aproveitaram a visita para 
conhecer as estruturas da entidade e conversar com 
a equipe educativa. Eles ficaram encantados com o 
trabalho desenvolvido pela instituição.

VISITA SOLIDÁRIA AO CAAP 

 C O L É G I O  I M A C U L A D A  C O N C E I Ç Ã O -  P A S S O S  ( M G )
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No mês de outubro, aconteceu a Gincana Solidária Verde e 
Amarela e uma das provas consistiu na escolha da fanta-

sia de super-herói e super-heroína mais estilizada, utilizadas 
pelos alunos da educação infantil. No dia da premiação, os 
pequenos realizaram um desfile no hall do Infantil, exibindo 
toda a criatividade e beleza. 

Outra prova foi a escolha do Mascote da Copa CIC, desen-
volvido pelas séries iniciais do Fundamental. Foram propos-
tas duas categorias: a de desenho e a articulada (fantoches, 
dedoches ou boneco). Cada criança deveria confeccionar um 
mascote, de acordo com a categoria escolhida, com uso de 
material reciclado. Ao longo do dia, aconteceu o desfile dos 
alunos no hall para a escolha do mascote.

GINCANA SOLIDÁRIA HOMENAGENS A ZIRALDO

E m 2022, o cartunista, desenhista, jornalista, 
cronista, chargista, pintor e dramaturgo bra-

sileiro Ziraldo completou 90 anos. Para home-
nageá-lo, no mês de setembro, os alunos do 
CIC Passos realizaram um Festival Literário com 
várias atuações. 

As turmas da educação infantil se inspiraram 
em algumas obras famosas desse grande poeta 
para apresentar um enredo por meio de dan-
ças e expressão corporal, dando vida aos mais 
variados personagens criados por Ziraldo. Já os 
alunos das séries iniciais do fundamental desen-
volveram um projeto literário inspirados na obra 
Flicts, uma das criações mais famosas e bonitas 
de Ziraldo.

A 4ª edição do Octoburst aconteceu no final de 
outubro, como fechamento do mês que foi 

totalmente dedicado às crianças. Atividades es-
portivas bilíngues e brinquedos infláveis como es-
corregador, futebol aquático e piscina de bolinhas 
marcaram o evento.   O projeto ganhou muitas 
novidades, como o “Teatro das Mães” dos alunos 
do 5º ano. As mães foram convidadas a apresen-
tarem uma peça teatral como forma de homena-
gem aos filhos, na despedida das séries iniciais do 
fundamental. Elas apresentaram 3 histórias clás-
sicas com música, dança e muita encenação. Os 
alunos vibraram a cada história apresentada. 

OCTOBURST 2022

THE BIG DAY

Diversão, música, conhecimento, memes e 
muitas histórias contadas se tornaram ma-

téria prima do esperado evento bilíngue The Big 
Day, realizado no dia 25 de agosto.  O projeto, 
que tem como elemento fundamental o estímu-
lo à prática da língua inglesa de forma contex-
tualizada e divertida, conta com uma aborda-
gem multidisciplinar e procura dialogar com o 
universo cultural dos adolescentes, por meio de 
diferentes linguagens como músicas, paródias 
de séries, danças, covers de bandas e muitos 
memes.

C O L É G I O  I M A C U L A D A  C O N C E I Ç Ã O  -  P A S S O S  ( M G )
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Nos meses de outubro e novembro, os alunos das séries finais do ensino fundamental participaram do Projeto 
Copa do Mundo 2022, sob a coordenação dos professores de Educação Física, Melchior Dullius e Renato Bo-

tazini, com apresentação de trabalhos, decoração da escola e jogos interclasses.
No dia 25 de novembro, aconteceu a primeira fase dos jogos com as modalidades basquete, futsal e vôlei. Os 

alunos demonstraram muita desenvoltura e habilidade nas quadras. 

PROJETO COPA DO MUNDO 2022

As turmas das séries finais do fundamental monta-
ram, no dia 18 de novembro, um “Juri Simulado” 

para julgar um caso de cyberbullying fictício. Os alu-
nos pesquisaram a respeito do que dizem as leis sobre 
o tema e discutiram os limites das brincadeiras com 
os colegas. O trabalho foi coordenado pelo professor 
Altino Dias de Oliveira.

Na oportunidade, os estudantes descobriram como 
uma brincadeira de mau gosto com um colega pode 
causar uma série de prejuízos emocionais e psicoló-
gicos. Eles ainda viram sobre o cyberbullying, termo 
usado para definir qualquer forma de assédio moral 
sofrido por alguém nas redes sociais, sites, blogs ou 
em aplicativos de mensagens. Foi um intenso trabalho 
de conscientização. 

CYBERBULLYING

O Dia de Ação de Graças, em inglês “Thanksgiving 
Day”, é comemorado na 4ª quinta-feira de no-

vembro, em todos os anos. É um dia de recordações e 
agradecimento a Deus, pelas coisas boas que aconte-
ceram ao longo do ano.

Para lembrar a data, no dia 23 de novembro, a 
professora Paula Costa e a coordenadora de pastoral 
Adarlene Mendes realizaram com os alunos um mo-
mento especial. Através de oração e louvor, deram 
graças a Deus pelo ano de 2022.  Os estudantes de-
monstraram gratidão aos funcionários que trabalham 
no Colégio, oferecendo-lhes uma lembrança e, em 
seguida, partilharam um lanche. 

THANKSGIVING DAY

 C O L É G I O  I M A C U L A D A  C O N C E I Ç Ã O  -  M A C H A D O  ( M G )
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Em novembro, os alunos das 
séries iniciais do fundamental 

participaram de uma campanha 
solidária, que consistiu na doação 
de produtos de higiene pessoal 
para famílias carentes da cidade 
de Machado. No dia 18 de 
novembro, a enfermeira Eliana 
Gonçalves Lima e a dentista 
Juliana Nazar fizeram uma 
palestra conscientizando sobre a 
importância da higiene pessoal 
e, logo depois, receberam os 
produtos para serem doados. O 
colégio manifestou sua gratidão a 
todos pela realização desse gesto 
concreto de solidariedade.

AÇÃO SOCIAL SARAU LITERÁRIO

Durante o mês de outubro, os 
alunos realizaram uma cam-

panha de doação de brinquedos 
e, no dia 3 de novembro, entrega-
ram as doações para as crianças 
da Creche Madre Carmen Sallés, 
situada em Machado. Nesse dia, 
elas foram até o colégio rece-
ber os brinquedos, tendo como 
anfitriões os alunos da 2ª série 
do ensino médio, que lhes pro-
porcionaram uma manhã muito 
divertida, com brincadeiras, con-
tação de história e um delicioso 
lanche.

CAMPANHA DE 
DOAÇÃO DE

BRINQUEDOS

110 ANOS DO CIC MACHADO

No dia 22 de julho de 2022, o Colégio Imaculada Conceição completou 
110 anos de sua fundação. Para celebrar essa data marcante, a comu-

nidade religiosa e educativa de Machado preparou várias festividades no 
decorrer do mês, incluindo: celebração eucarística, apresentação da Fan-
farra Mirim, peça teatral com a história do CIC, organizada pelos alunos da 
educação infantil e 1º ano do fundamental, palestra proferida pelo profes-
sor Ailton Dias, representante da FTD, seguida pela apresentação de poe-
sias, danças, cantos e músicas por professores, ex-professores e alunos do 
2º ano do fundamental ao ensino médio. Parabéns a todos que ajudaram 
a construir essa linda história do CIC-Machado, berço da Congregação 
Concepcionista no Brasil.

C O L É G I O  I M A C U L A D A  C O N C E I Ç Ã O  -  M A C H A D O  ( M G )

Em comemoração ao centenário da 
Semana de Arte Moderna, evento 

que mudou definitivamente os rumos 
da arte brasileira, e próximo ao Dia da 
Poesia (31/10), em outubro foi realiza-
do o 1º. Sarau Literário do CIC. 

O projeto, coordenado pela pro-
fessora Giselli Nogueira, contou com a 
participação dos alunos do 6º. ano a 
3ª. série do ensino médio, que fizeram do evento um verdadeiro show de 
arte, talento e emoção. Houve poesias e crônicas declamadas, exposição 
de desenhos, teatro, música, vozes, ritmos e coreografias, bem como um 
mini recital de piano, marcando, assim, um encontro inesquecível.
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Em 2022, a Agenda Escolar Concepcionista nos convidou a sermos semeadores do bem, através de gestos de 
sensibilidade e solidariedade com o próximo.
Por isso, como um gesto concreto de tudo o que foi aprendido durante o ano, a educação infantil e o ensino 

fundamental I do Colégio Madre Carmen Sallés realizaram a Campanha Solidária de materiais escolares, com o 
objetivo de arrecadar itens como: lápis, lápis de cor, caderno de brochura, borracha, canetinhas e brinquedos. As 
arrecadações foram destinadas ao Centro Educacional Santa Carmen Sallés, no Paranoá Parque. 

CAMPANHA SOLIDÁRIA

No dia 2 de dezembro, o Colégio Maria Imaculada (CMI-DF) recebeu as crianças venezuelanas da Casa Bom 
Samaritano (local de acolhida e integração de famílias de imigrantes e refugiadas) para participarem do Pro-

jeto Semear. Foi uma manhã com atividades especiais que proporcionou aos pequenos, momentos repletos de 
alegria, comunhão e solidariedade. A programação teve início com a Novena da Imaculada e se encerrou com 
um lanche comunitário nas turmas.

PROJETO SEMEAR

Quantas sementes foram plantadas! Quantos frutos foram e ainda serão colhidos. A seguir, você confere mais 
algumas atividades realizadas por nossos alunos em sintonia com a proposta da Agenda Concepcionista que, 
em 2022, nos convidou a semear esperança por meio da propagação de inúmeros valores positivos. Visitas em 
abrigos para idosos e crianças, elaboração de cartazes reflexivos, preparação de mensagens carinhosas para 
os colaboradores dos colégios, campanhas de doações de alimentos e materiais escolares foram algumas das 
atividades que marcaram o segundo semestre de 2022. 
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SEMEIA A RECIPROCIDADE!

SEMEIA A ÉTICA!

Em novembro, a Agenda Concepcionista propôs a postura da Ética. Diante desse convite, no 
Centro Educacional Recanto Betânia, os professores do fundamental 2, junto com os alunos, 

fizeram uma roda de conversa e júri popular, com texto reflexivo e materiais sobre a ética. Foi um 
momento de troca de experiências e muito aprendizado.

No mês de outubro, a Agenda Concepcionista nos 
convidou a semear Reciprocidade. Durante esse 

período, alunos concepcionistas viveram momentos 
de oração, reflexão e outras atividades, com o intuito 
de despertar no próximo sementes de positividade, 
podendo recebê-las em troca, como gesto de gra-
tidão. 

No Colégio Imaculada Conceição - Passos, Colé-
gio Maria Imaculada RJ e Colégio Maria Imaculada - 
DF, alunos estiveram envolvidos em atividades como: 
gincana solidária, visitas e doações para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
visitas a abrigo de idosos, elaboração de cartazes 
com mensagens sobre reciprocidade, oração do ter-
ço, momento com Santa Carmen no local em que 
está sendo construída a capela da fundadora, em 
Passos, produção de vídeo com ações recíprocas, 
confecção de flores para os funcionários, e muito 
mais, como podemos acompanhar nas fotos.

Foram momentos em que todos manifestaram 
carinho e amor pelo próximo e puderam vivenciar 
na prática a reciprocidade do bem.
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Em outubro, as turmas do Pré-2 do Colégio Maria 
Imaculada (CMI-RJ) utilizaram a argila e elementos 

da natureza encontrados no jardim da escola para 
confeccionar a Árvore da Generosidade. Na ocasião, 
eles semearam elogios e palavras de gentileza para to-
dos que apreciaram a arte! Confiram as fotos!

ÁRVORE DA GENEROSIDADE

ELOGIO AOS FUNCIONÁRIOS

Na proposta do dia 21 de setembro do Dia 
D, os alunos do Infantil 4, da Escola Santa 

Carmen Sallés, fizeram elogios aos funcioná-
rios da escola. O elogio tem o grande poder 
de melhorar a nossa autoestima. Se, em vez 
de críticas, recebêssemos mais elogios, com 
certeza nos sentiríamos melhor com nós mes-
mos, e, assim, a nossa autoestima seria cons-
tantemente beneficiada por esta ação.
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SEMEIA A JUSTIÇA!

No mês de setembro, a Agenda Concepcionista nos convidou a semear 
Justiça. Com o intuito de propagar esse valor em prol de um mun-

do melhor, alunos concepcionistas da educação infantil ao ensino médio, 
orientados pelos seus educadores, desenvolveram diversas atividades de 
forma criativa e reflexiva no decorrer deste mês. 

Nos Colégios Maria Imaculada, em São Paulo-SP (CMISP) e Mococa-SP 
(CMI Mococa), e Centro Educacional Santa Carmen Sallés, em Paranoá-DF, 
por exemplo, atividades como apresentações artísticas e musicais, momen-
tos de partilha, entrevistas, criação de desenhos e textos literários sobre a 
Justiça marcaram o mês. 
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No Projeto Agenda referente ao 
mês de julho, fomos convidados 

a refletir sobre o tema Compaixão. 
Para vivenciar essa atitude, alunos e 
educadores do CIC-Machado tiveram 
um momento de partilha com uma 
família de voluntários do “Lar São Vi-
cente de Paulo”, de Machado, sobre o 
trabalho que realizam com os idosos 
da instituição. Como gesto concreto, 
a comunidade educativa teve a opor-
tunidade de contribuir com a campa-
nha de fraldas geriátricas aos idosos 
do Lar.

Nesse mesmo período, a turma do 
2º Período, da professora Franciara 
Rodrigues Ramos, do CIC-Machado, 
preparou um momento de interação 
e troca de amizade com as crianças 
do abrigo Jesus, Maria, José, no dia 27 
de julho. Os alunos, juntamente com 
os familiares, prepararam um lanche 
para ser partilhado com os novos ami-
gos. Houve o momento “Em Sintonia”, 
com orações e dinâmicas musicais. 

SEMEIA A COMPAIXÃO!
  

  

Em agosto, a Agenda Escolar Concepcionista 
trabalhou o tema “Semeia a Indignação”. O 

objetivo é  direcionar o nosso olhar para o que 
está errado e fazendo mal à humanidade e, assim, 
tentarmos mudar para o melhor.  Com esse tema, 
os alunos da educação infantil, do CMI-DF, cons-
truíram cartazes expondo assuntos incômodos, 
como fome, preconceito e desmatamento. 

Já no CIC-Machado, os alunos do 1° Período 
da professora Izabelle Costa desenvolveram ativi-
dades as quais mostram que precisamos de mais 
honestidade, verdade e menos injustiça. Assim, os 
pequenos ouviram e exploraram a história A men-

SEMEIA A INDIGNAÇÃO!

tira tem perna curta, expressaram sua compreensão 
sobre honestidade, justiça e verdade e participaram 
de dinâmicas. As crianças aprenderam a importância 
de dizer a verdade sempre, porque a mentira, por 
menor que seja, destrói, machuca e, no final, a ver-
dade sempre aparece.


