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O futuro da Educação não está 
distante. Ele já é realidade.
Vamos conhecê-lo juntos?

Evoluímos 
juntos
para ir mais
longe.
Há várias gerações, estamos 
presentes no dia a dia da escola, 
apoiando, criando pontes e 
estimulando famílias, estudantes
e colaboradores a experimentar
suas melhores versões.

Com tantas vivências, 
completamos 120 anos de história 
e a sensação é de que apenas 
iniciamos. Hoje, uma nova era 
começa para a FTD Educação e ela 
só é possível porque você caminha 
com a gente: apresentamos a 
evolução da nossa marca - ainda 
mais próxima, inquieta e em 
constante movimento.

Conectamos histórias.
Construímos futuros.
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Queridos Leitores,

Neste ano lançamos a Revista Conecta, com o objetivo de congregar 

a todos nesta grande família, a família Concepcionista.

A Revista Conecta é o sonho de uma equipe que deseja compartilhar 

com você, que chega para nos conhecer, um pouco da missão Concep-

cionista. 

A Rede Concepcionista de Ensino é um corpo, composto por muitos 

membros. Sua origem deu-se na Espanha, em 1892, com Santa Carmen 

Sallés, idealizadora de uma educação preventiva, acolhedora e perso-

nalizada. Atualmente, a Rede está presente em 4 continentes, em 16 

países, somando 102 unidades educacionais. A semente lançada por 

Santa Carmem Sallés aprofundou suas raízes, lançou seus ramos e segue 

produzindo muitos frutos. 

Nesta edição da Revista Conecta, apresentamos, a você e sua família, 

cada uma das unidades presentes no Brasil e um pouco dos projetos 

realizados, por meio daqueles que compartilham dessa grande missão.

Passando pelas páginas da revista, desejamos que você se sinta aco-

lhido e desejoso de fazer parte da nossa história! 

Conecte-se conosco! Faça a experiência de uma acolhida que conecta 

e de um ensino que transforma. 

Seja bem-vindo à Rede Concepcionista: forte no ensino e efi caz para 

a vida. 

Seja bem-vindo!
Somos a Rede

Concepcionista
de Ensino.
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Oferecer um serviço educativo de excelência 

pautado em um conjunto de valores próprios do 

carisma e da espiritualidade de Santa Carmen 

Sallés.

Ser uma comunidade educativa católica, aberta 

ao diálogo, às mudanças sociais e à inovação, 

comprometida em dar respostas de qualidade 

às necessidades atuais, a partir de uma leitura 

transcendente das diferentes realidades.

Educar para a excelência. 

Favorecer a formação integral de cada pessoa, por 

meio de uma metodologia preventiva, com base 

nos valores humanos-cristãos, que possibilite a 

experiência do diálogo e da comunhão.

Evangelizar tendo Maria Imaculada como 

referência.

6 7
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História
Nossa

V
enha conhecer um pouco das raízes dessa 
bonita história que nos conecta e seu desen-
volvimento, até nossos dias. Tudo começou 
com uma intuição de Madre Carmen Sallés, 

lá pelos idos 1892 e, mesmo após 130 anos de vida 
fecunda, cruzando séculos de vertiginosas mudanças, 
segue viva, animando-nos a continuar intuindo o ama-
nhã dessa herança recebida, a que damos o nome de 
carisma, pois há valores que permanecem.

A história foi nos conectando, à medida em 
que a Família Concepcionista foi traduzindo, em 
linguagem significativa, esse carisma fundacional, 
expressando, de modo pedagógico, as intuições bá-
sicas da Fundadora, Carmen Sallés, visando inspirar 
práticas educativas sintonizadas com o carisma, na 
diversa geografia concepcionista e, deste modo, 
preservar a coerência institucional e a fidelidade 
histórica às origens.

Não deixa de ser uma aspiração desafiante para 
um hoje convulso, concretizar o carisma, levando 
em consideração os contextos, os sistemas e os ato-
res contemporâneos, conscientes de que, “ontem 
já não é”, ainda que sempre nos inspira, e “amanhã 
chegará”, com cores variadas, se nos entregarmos 
à tarefa de educar, com humildade, confiança e 
paixão generosa (Cf. M. Isabel Moraza, Superiora 
Geral, Apresentação do livro Quando as Raízes são 
Asas - Francesc Torralba Roselló).

E educar com humildade e paixão generosa, 
confiantes de que o Senhor está no comando, é o 
segredo para fazer frente às dificuldades e contra-
tempos do ontem e do hoje. Quando a Congregação 
tinha apenas 17 anos, a própria Fundadora deixou 
escrito: “No transcurso destes dezessete anos que 
levamos de existência, bem sabeis as dificuldades e 
tribulações pelas quais tem passado. Frágil barco, 
tripulado e dirigido por pobres mulheres, atravessou 
um mar de obstáculos..., mas o Senhor, que se compraz 
em manifestar seu poder na debilidade de quem de 
si desconfia e coloca sua sabedoria à disposição dos 
humildes, tem-na guiado a porto seguro” (SALLÉS, 
CARMEN, Summ., carta do 30.05.1909, pág.404).

Conecta
E a Obra fundada por Madre Carmen Sallés, no 

final do séc. XIX, estendeu-se rapidamente por Espa-
nha. Porém, seu olhar de Fundadora alcançou outras 
terras, deixando às suas filhas um mandato: “Se eu 
não puder ir, levem vocês a outros países o amor a 
Maria Imaculada, o pão da cultura e a liberdade, que 
é fruto da Graça...”.

Nos quatro continentes, uma 
constante: unir fé e cultura 
para alcançar “a felicidade 
e o desenvolvimento das 
pessoas, das famílias e
dos povos”

8

Nossa História

nos
8 9
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A projeção apostólica da Congregação, hoje, 
abrange dezesseis países: Espanha, Itália, Brasil, 
Venezuela, República Dominicana, México, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos da América, República 
Democrática do Congo, Guiné Equatorial, República 
do Congo, Camarões, Filipinas, Índia e Indonésia. 
Nos quatro continentes, uma constante: unir fé e 
cultura para alcançar “a felicidade e o desenvol-
vimento das pessoas, das famílias e dos povos”. 
E uma variante: a adequação às características e 
necessidades de cada lugar, fazendo-se toda para 
todos, para levá-los a Cristo.

E foi trilhando este caminho de doação total à 
causa da educação, ao estilo de Maria Imaculada, 
que Madre Carmen foi se santificando e, hoje, 

podemos contar com uma santa no céu, santa 
Carmen Sallés, abençoando-nos e protegendo-nos, 
cumprindo o que ela mesma prometeu, antes de 
entregar sua alma a Deus: ”Desde o céu as aben-
çoarei e as protegerei muito mais que vivendo na 
terra” (Ecos,144). A bênção do Pai, o amor do Filho 
e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora 
e sempre (Ecos,19).

E, depois de haver conhecido um pouco dessa 
cativante história, termino com outro convite: 
Una-se a nós, no agradecimento a Deus pelos 130 
anos de existência da Congregação Concepcionista, 
essa ‘terra abençoada’, como costumava chamá-
la M. Carmen. Essa ‘terra abençoada’, com todas 
as pessoas que, ao longo dos anos, foram se 
conectando e engrandecendo a que chamamos 
hoje de Rede Concepcionista de Ensino. À Maria 
Imaculada e à Santa Carmen Sallés, confiamos esta 
Obra e tudo o que ela contém, na certeza de que 
Deus continuará provendo o necessário para levá-la 
a bom termo.

 

Terezinha de Jesus Duarte, RCM
Superiora Provincial

 
 
  10
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Valores

o Mundo
que edificam

de in-
forma-

ções inve-
rídicas que 

penetram em 
nossas mentes e 

muitas vezes nos con-
fundem, levando-nos à 

direções que mais nos desco-
nectam do que nos unem.  

Encontramos luz no caminho de 
Santa Carmen Sallés, que buscou viver em 

coerência e adesão sincera aos planos de Deus.
Sua história é nossa história, sua vida nos im-

pulsiona, seus caminhos apontam para nós um 
caminho que consiste em jamais perder de vista 
os valores que nos conectam: formar pessoas 
que transitem por este mundo valorizando a vida; 
pessoas que sejam capazes de visibilizar a acolhi-
da, de reconhecer os sinais de beleza no mundo e 
nas pessoas e de assumir, com responsabilidade, 
a continuidade e o cuidado e na construção do 
mundo criado; pessoas que sejam protagonistas no 
caminho em fraternidade, que demonstrem que a 

solidariedade e o bem comum falam mais alto que 
os interesses egoístas, que muitas vezes impedem 
as pessoas de serem felizes.

É esta conexão e abertura ao bem, à verdade, à 
beleza, à capacidade de discernir os caminhos do 
mundo, que nos unem ao ideal de Santa Carmen e 
é o que Deus continua a impulsionar no fundo do 
coração de cada membro da família concepcionista.

Ir. Wanilda Melo Bárbara
Madri, outubro de 2022

Em Maria encontramos um 

ideal de pertença mútua, um 

modo de atuação e um futuro 

compartilhado no esforço de 

vencer os desafios da vida.

V
ivemos em um mundo reconhecidamen-
te CONECTADO. Tudo está interligado. 
Estamos cientes de que as conquistas e 
derrotas em diversas partes do mundo e 

em diversas áreas afetam a todos. Experimenta-
mos os efeitos benéficos das ciências e também 
os efeitos maléficos que podem advir da forma de 
atuação e presença do ser humano no mundo e do 
modo como utiliza e se apropria dos avanços que se 
dão. Estamos em uma encruzilhada que pode nos 
conduzir à vida ou à morte. Depende das escolhas 
que fazemos.

Isto nos leva à pergunta? E nós REDE CONCEP-
CIONISTA DE ENSINO, quais valores nos conectam? 
Esta pergunta nos leva à tomada de consciência 
de nossa origem, dos valores que realmente nos 
conectam com o sonho de Deus e fazem de todos 
nós uma só família, a família concepcionista.

O nome da Congregação nos conecta com a 
pessoa de Maria. Nela encontramos um ideal de 
pertença mútua, um modo de atuação e um futuro 
compartilhado no esforço de vencer os desafios 
que se apresentam nos diversos âmbitos da vida.

Se o momento em que vivemos provoca em 
nós uma sensação de temor e de instabilidade, a 
atitude de Maria  nos convida à lucidez, à firmeza, à 
objetividade, ao discernimento, correspondentes à 
capacidade de ver o mundo e as pessoas como real-
mente são, sem nos deixarmos levar pela avalanche 

MissãoMissão
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H
á seis décadas, em Brasília, o Colégio Ma-
dre Carmen Sallés faz parte da história de 
inúmeras gerações. Há 60 anos, semeia 
valores e conhecimentos na comunidade 
educativa, formando crianças, adolescen-

tes e jovens para uma atuação plena na sociedade. 
Fundado em 15 de agosto de 1962, localiza-se à 
Avenida L2 Norte, Quadra 604, Conjunto D, Brasília 
– Distrito Federal. Oferece um ambiente seguro e 
acolhedor em todos os níveis de ensino e, em sua 
proposta pedagógica, prima por uma educação de 
excelência. 

A formação humana, cristã e de valores, aliada 
à excelência acadêmica, que é primordial, é o dife-
rencial no Colégio Madre Carmen Sallés. As Irmãs 
Concepcionistas Missionárias do Ensino trouxeram 

para este colégio toda a experiência e competência 
adquiridas durante mais de cem anos no campo da 
educação no Brasil e no exterior. Ao longo dos anos, 
os colégios concepcionistas tornaram-se centros de 
formação dos valores culturais, humanos, espirituais 
e referência de ensino personalizado. 

As metodologias utilizadas no Colégio Madre 
Carmen Sallés proporcionam diversas e variadas 
experiências de aprendizagem relacionadas à reali-
dade que nossos alunos vivem. Essas experiências 
favorecem uma bagagem experiencial que, por 
sua vez, resulta em um aprendizado signifi cativo. 
Dessa forma, favorecemos a curiosidade intelectual 
através da observação, pesquisa, argumentação, 
confi rmação ou refutação de hipóteses no desen-
volvimento de teorias.

Serviço de
Contraturno 

Comprometido com a formação integral e personalizada, a Educação 
Infantil atua de 02 anos até 05 anos de idade. Os princípios didáticos 
e metodológicos que orientam a Educação Infantil têm como base os 
conhecimentos cognitivo, psicomotor e afetivo, visando garantir os di-
reitos de aprendizagem e desenvolvimento, alinhados com a BNCC. Com 
bases nesses direitos (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar-se 
e Conhecer-se), privilegiamos a realidade sociocultural da criança, ressal-
tando o papel do conhecimento já construído por cada uma, ou seja, as 
experiências que já possui.

Os direitos de aprendizagem estabelecem as condições para que as 
crianças aprendam, desempenhem um papel ativo, vivenciem desafi os 
de desenvolvimento e construam signifi cados sobre si, sobre os outros e 
sobre o mundo. Os direitos de aprendizagem são contemplados dentro 
de cada um dos campos de experiência. 

No Ensino Fundamental I – Séries Iniciais (1º ao 5º ano),
os alunos desenvolvem a progressiva autonomia intelectual. Variando em 
conteúdo e método, segundo as fases de desenvolvimento dos alunos, 
esse segmento trabalha os diversos letramentos e linguagens do mundo 
hodierno. Estes mobilizam e operam o saber, acrescentando às experiên-
cias adquiridas o conhecimento, as habilidades e a formação de atitudes 
e valores. As crianças ampliam signifi cativamente seu vocabulário, domi-
nam as operações matemáticas básicas, criam autonomia para a leitura e 
refi nam as habilidades psicomotoras. 

Já no Ensino Fundamental II – Séries Finais (6º ao 9º ano), 
uma infi nidade de mudanças são provocadas pela passagem da criança 
para a pré-adolescência. Dessa forma, esse segmento caracteriza-se pelo 
olhar cuidadoso no desenvolvimento cognitivo, intelectual e social, bus-
cando transformar os espaços de aprendizagem em espaços de interação, 
colaboração e partilha, contribuindo para o desenvolvimento de todo o 
potencial humano: cognitivo, afetivo, social, ético e espiritual, para atin-
gir a maturidade da pessoa de acordo com as metodologias e práticas 
desenvolvidas. Os recursos didáticos são bem sistematizados e permite-
-se, pedagogicamente maior foco no desenvolvimento da aprendizagem.  

O Ensino Médio, etapa fi nal da Educação Básica, tem o objetivo de 
consolidar os conhecimentos adquiridos, dando prioridade ao Projeto 
de Vida, ao aprimoramento da autonomia intelectual, do espírito crítico, 
humano, ético, bem como de promover a compreensão dos fundamentos 
científi co-tecnológicos.

No Novo Ensino Médio, o aluno torna-se cada vez mais protagonista 
de seu processo de aprendizagem, preparando-se para tomar decisões 
ao longo de sua vida em relação ao seu futuro. Nessa etapa do ensino e 
da vida dos jovens-adolescentes, é objetivo da escola garantir a formação 
integral dos estudantes por meio de desenvolvimento de competências 
que os tornem cidadãos críticos, com capacidade de aprender a aprender, 
de resolver problemas, de ter autonomia para a tomada de decisões, a fi m 
de que se tornem cidadãos capazes de trabalhar em equipe, respeitar o 
outro em seu pluralismo de ideias, com capacidade de argumentar e de-
fender seu ponto de vista, e contribuam para a preservação do ambiente 
e seu ecossistema.

O dinamismo dos nossos professores conecta-se à linguagem e ao 
comportamento dos jovens, envolvendo-os com atitudes positivas e com 
uma escuta ativa. Os simulados são contínuos e visam prepará-los de forma 
consistente para os desafi os dos certames (ENEM, PAS e vestibulares).

Nossa Rede

O colégio oferece um serviço de 
Contraturno, opcional, para alunos 
do Infantil ao 5º ano, com o objetivo 
de atender às famílias que necessitam 
desse serviço.

Colégio Madre
Carmen Sallés
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O
Colégio Maria Imaculada do Distrito Fede-
ral é uma das obras educacionais da Rede 
Concepcionista de Ensino. Localizado na 
Região Administrativa Lago Sul, a Insti-

tuição foi inaugurada em 1972 e, desde então, é 
destaque no segmento educacional da comunidade. 

Com turmas da Educação Infantil ao 9º ano do 
Ensino Fundamental anos fi nais, o CMIDF marca a 
vida de alunos, familiares e educadores por ofere-
cer excelência acadêmica e formação preventiva e 
humana, baseadas nos princípios da fundadora da 
Congregação, Santa Carmen Sallés.

A Instituição de Ensino é sinônimo de acolhida. 
Quem visita o Colégio logo percebe o ambiente 
aconchegante e familiar. Em 2020, como parte de 
sua proposta curricular, o CMIDF passou a ter um 
Programa Bilíngue, com aulas diárias de inglês, au-

mentando a capacidade de os alunos interagirem 
no idioma.

O Colégio ganha destaque por sua estrutura 
disponibilizar espaços abertos que favorecem o 
convívio e a troca. As salas de aula são amplas e 
arejadas, compostas por ferramentas tecnológicas, 
como projetores e computadores, que convidam 
educandos e educadores a participarem de aulas 
interativas e dinâmicas.

O espaço da Educação Infantil é dedicado exclu-
sivamente à formação dos primeiros anos escolares. 
As salas com suas paredes coloridas acomodam os 
trabalhos dos alunos. O ambiente externo arboriza-
do e playground são os principais destaques do seg-
mento e essenciais para o desenvolvimento infantil.

Já o Ensino Fundamental anos iniciais conta com 
um pátio especial e espaçoso, para a realização de 

diversas atividades. As salas de aula do Ensino Fundamental anos fi nais são 
temáticas, segundo o componente curricular, possibilitando aos alunos do 
6º ao 9º ano locomoverem-se de um local a  outro, conforme a grade diária.

O CMIDF também dispõe do Contraturno, com atividades especiais 
realizadas após o horário do ensino regular. O objetivo é promover a sociali-
zação, reforço escolar e proporcionar bem-estar aos estudantes, através de 
propostas lúdicas, maker dentre outras. Também são oferecidos esportes 
(natação, judô e futsal) e dança, como o balé. Essas atividades oportunizam 
a vivência de valores éticos e cristãos, bem como trabalham a personalidade 
humana, a linguagem corporal e a formação cultural e acadêmica.

Espaços, projetos e formação humana e cristã

Os espaços da Escola fazem parte da rotina dos alunos. O Colégio Maria 
Imaculada está sempre inovando em busca de ações que mobilizem os 
estudantes, de forma que os faça usar a criatividade para superar desafi os 
e resolver problemas em diversas situações.

A Biblioteca é um dos principais espaços do Colégio, possui um amplo 
acervo de livros, revistas e demais materiais de leituras. Nesse ambiente, os 
estudantes têm a possibilidade de realizar pesquisas, trabalhos e tarefas ou 
de levarem livros para lerem em casa. No local ainda é realizado o encontro 
do Clube do Livro, grupo de alunos que compartilham leituras.

O Laboratório Maker tem ganhado cada vez mais espaço na formação 
dos alunos. No CMIDF, o local é destinado para criar e desenvolver diversos 
projetos e trabalhos variados com o auxílio dos educadores. 

Pensando na sustentabilidade, no meio ambiente e na ação, o Colégio 
conta com o Espaço Horta, onde os alunos têm a possibilidade de plantar, 
cultivar e colher. A iniciativa visa trabalhar os conhecimentos sobre o solo, 
alimentação saudável e o cuidado da casa comum.

Com foco no convívio e na socialização, a Instituição oferece aulas de 
canto para os alunos do Ensino Fundamental anos iniciais. A ação resultou 
em um grupo de coral, que realiza apresentações em diversos eventos. 

O Colégio favorece uma formação integral, por isso conta com o proje-
to socioemocional Laboratório de Inteligência de Vida (LIV). O objetivo é 
fortalecer o desenvolvimento de relações e atitudes positivas, através da 
compreensão que cada um tem de si, do outro e do mundo que o cerca.

A formação cristã também faz parte do dia a dia do Colégio. Além das 
atividades pastorais promovidas para todas as etapas, a Instituição conta 
com aulas de Catequese direcionadas às turmas do 4º ao 8º ano, no horá-
rio extraclasse. A fi nalidade é o aprofundamento da Doutrina Católica e a 
preparação para os sacramentos.

O Colégio ainda promove programas culturais e ações humanitárias, no 
ensejo da Festa Junina e a Gincana Solidária, que acontecem anualmente. 
Em eventos Grammy (Língua Inglesa, 6º ao 9º ano), Noche Latina (Língua 
Espanhola, 5º ao 9º ano), MPB (Língua Portuguesa, 6º ao 9º ano) e Mostra 
Cultural (todas as turmas do Colégio), os alunos aprofundam a cultura e o 
conhecimento acadêmico.

A solidariedade é um marco do Colégio, valor em torno do qual toda a 
comunidade educativa se envolve por meio de Campanhas e ações que são 
realizadas durante o ano em prol dos mais necessitados.

Os alunos do CMIDF participam, anualmente, das Olimpíadas do conhe-
cimento - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP, 
CANGURU - Olimpíada de Matemática e cultural, OBA – Olimpíada Brasileira 
de Astronomia.

O Colégio possui um restaurante que oferece uma alimentação saudável 
em parceria com o grupo Real Chefs.

Em 2022, a Instituição completou 50 anos buscando inovar e acompanhar 
o processo tecnológico, com foco em um ambiente educacional adequa-
do para formar pessoas para um mundo novo, cheio de possibilidades e 
oportunidades!

Nossa Rede
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O
Colégio Maria Imaculada está localizado 
próximo da Av. Paulista, no bairro do Pa-
raíso. Nasceu em 1936 com o objetivo de 
evangelizar por meio da Educação e semear 

o carisma Concepcionista no coração de São Paulo.
O projeto educativo da Rede Concepcionista de 

Ensino possibilita, da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, a vivência dos valores do evangelho, a for-
mação humana, a excelência nas aprendizagens e a 
integração da família.

O “Maria”, como é chamado carinhosamente por 
todos que aqui passam, traz ao contexto escolar a 
concepção do homem, de Deus e da sociedade, guian-
do crianças e adolescentes ao desenvolvimento nos 
aspectos físico, psicológico, intelectual, espiritual e 
social potencializando o cuidado com a “mente” e o 
“coração” das crianças e jovens.

Inspirada em Maria Imaculada, Carmen Sallés, 
sua fundadora, sua proposta traz como princípio 
a educação preventiva e personalizada marcada 
pela presença e acolhida, considerando os gestos 
humanos como sinais de amor e o exemplo como a 
melhor forma de educar; a formação empreende-
dora, criativa e ética, considerando o aluno como o 
centro da ação educativa.

O CMI acompanha as novas tendências educa-
cionais e transformações do mundo, sem perder 
de vista a tradição, a experiência e seus princípios 
educacionais. Com visão de futuro, nosso corpo do-
cente é altamente qualifi cado e engajado, buscando 
valorizar os diferentes espaços de aprendizagem e 
potencializando a formação integral.

Concomitantemente ao investimento na for-
mação humana e espiritual, o colégio preza pela 

excelência acadêmica e pelo aperfeiçoamento constante do processo edu-
cativo, investindo em situações de aprendizagens signifi cativas: atividades 
práticas, de pesquisa in loco, participação em eventos externos, estudos do 
meio, debates, encontros com autores, voluntariado, projeto de iniciação 
à pesquisa, cine debate, empreendedorismo, encontros interdisciplinares, 
simulados, aulas preparatórias para o Enem e programa bilíngue, entre 
tantas outras propostas.

A Educação Infantil é referência em nossa região. Durante gerações 
tem se dedicado a acolher crianças pequenas, com um currículo que privi-
legia os direitos das crianças de aprender brincando, atuando entre seus 
pares e o mundo que as cerca. Habilidades como socialização, autonomia, 
desenvolvimento neuropsicomotor, ampliação das diferentes linguagens e 
expressões da criança são promovidas por meio de uma rotina organizada, 
espaço adequado e equipe docente especializada.

O Ensino Fundamental anos iniciais tem como objetivo consolidar 
o processo de alfabetização e proporcionar uma educação que permita o 
trabalho colaborativo, por meio da descoberta, investigação e experimenta-
ção. Novos conteúdos curriculares são apresentados, permitindo a inserção 
do aluno no mundo letrado, a compreensão das normas e o interesse pela 
vida social e comunitária.

Nos anos fi nais do Ensino Fundamental são estimuladas habili-
dades essenciais para um pleno desenvolvimento da faixa etária, aprofun-
dando os conteúdos, incentivando a curiosidade, o espírito investigativo, 
o hábito de estudo e a resolução de problemas.

Nossos esforços buscam formar indivíduos autônomos e preparados para 
os desafi os, atuando como protagonistas, responsáveis por suas escolhas 
e que consigam conectar as situações vividas em sala de aula com as que 
vivenciam fora dela.

No Novo Ensino Médio nossos jovens encontram a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, a 
aquisição e a construção do conhecimento científi co, fi losófi co, tecnológico 
e artístico, relacionando a teoria e a prática. Os estudantes são preparados 
para os vestibulares, Enem e mercado de trabalho. Nos Itinerários Forma-
tivos desenvolvem habilidades que lhes permitem uma visão de mundo 
ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, 
seja na escola, no trabalho ou na vida.

Outro aspecto valorizado em nosso colégio é o Programa Bilíngue. Desde 
a Ed. Infantil ao fi nal do Ensino Fundamental, nossos alunos vivenciam no 
currículo escolar aulas de Inglês diariamente.

Oferecemos também o Contraturno para os alunos que necessitam 
ampliar o tempo de permanência na escola, realidade tão presente na socie-
dade atual. Os alunos são acompanhados nas tarefas escolares, organização 
de estudo e desenvolvimento de projetos.  

Além disso, o colégio dispõe de uma excelente estrutura física e am-
bientes adequados a cada faixa etária, como academia, quadras, capela, 
laboratórios, bibliotecas, restaurante, ginásios poliesportivos, brinquedo-
teca, cozinha experimental, pátios, ateliê de Arte, salas de Música e Ensino 
Religioso, parque coberto, auditório e complexo esportivo com piscina 
climática, salas de judô, ballet, ginástica, yoga, musculação, entre outras.

O colégio também é reconhecido por sua participação e resultados em 
eventos esportivos, olimpíadas do conhecimento e concursos diversos.

Nossa Rede
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“Na admirável tarefa da educação, o amor e o cari-
nho aos educandos são fundamentais” (Carmen Sallés)

“Educação não transforma o mundo. Educação 
muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo” 

(Paulo Freire)

H
á 98 anos o Colégio Maria Imaculada coloca 
essas palavras em ação na cidade de Mo-
coca. Desde seu início, atua na convicção 
de que “educar não é apenas uma tarefa, é 

também, e sobretudo, uma missão”.
 Ensinamento aprendido de Carmen Sallés, mu-

lher apaixonada por uma educação que toca cora-
ções e mentes e que ousou, em terras espanholas, 
iniciar uma congregação voltada para a formação 
de crianças e jovens. 

Da Espanha para o mundo: 16 países, 4 conti-
nentes usufruem da missão realizada pelas Irmãs 
Concepcionistas do Ensino. Uma Rede de Ensino que 
acredita no valor da educação para a construção de 
um mundo melhor para todos.

Para nossa alegria, Mococa faz parte dos locais de 
missão onde as Concepcionistas atuam dedicando-
se à arte de educar.

Hoje, o Colégio Maria Imaculada atende desde 
os primeiros passos até o Ensino Médio.  Desen-
volve seu processo educativo baseado na herança 
recebida das primeiras educadoras espanholas que 
aqui chegaram trazendo, além da bagagem, além 
das malas, corações entusiasmados pela missão de 
ensinar em terras brasileiras. Missão desafi adora e 
fascinante realizada por profi ssionais comprometi-
dos com a arte de educar. 

Que educação  nos propõe Carmen Sallés?

“A instrução somente não basta; se queremos educar, temos que entrar 
na alma do educando.”

Ou seja, é preciso construir uma educação que seja signifi cativa para 
os alunos. Assim sonhou e realizou Carmen Sallés e outras mulheres que 
abraçaram o carisma concepcionista.  Hoje, homens e mulheres, religiosas, 
professores, professoras, funcionários, funcionárias, no dia a dia, dentro 
do Colégio Maria Imaculada trabalham para que isso aconteça: o desenvol-
vimento integral de nossas crianças e adolescentes através de atividades, 
experiências, convivência, signifi cativas para a comunidade educativa.

A aprendizagem não acontece de forma automática. Há a necessidade 
de mediadores.  Para isso, o Colégio Maria Imaculada conta com:

Proposta pedagógica concepcionista 

Inspirada no ideal educativo de Carmen Sallés. Sua inquietação pela edu-
cação e promoção da mulher e pela dimensão missionária a faz exclamar 
pouco antes de morrer: “se eu não puder, vocês levem a Congregação a 
outros países. Levem-lhes ... o pão da cultura e a liberdade que a graça dá”. 
A escola concepcionista é um espaço de formação da pessoa, para que 
cresça como cidadã capaz de se posicionar no mundo por sua excelência 
acadêmica profi ssional e pela qualidade de ser humano capaz de atuar de 
forma comprometida e positiva na sociedade, levando em conta os valores 
internalizados do Evangelho. Considera o aluno como centro e protagonista 
de sua própria educação e para ele dirige todos os seus esforços no processo 
de ensino aprendizagem.

Uma excelente estrutura física 

n Salas climatizadas e equipadas com multimídia para a realização de aulas 
mais interessantes e interativas.

n Laboratórios de biologia, física e química com equipamentos para a 
realização de experiências e aulas práticas. 

n Biblioteca espaçosa e com grande acervo de livros. Nela, além de leituras, 
os alunos participam de contações de histórias repletas de emoção.

n Auditório com 250 lugares, som, microfones, internet, projetor multi-
mídia, telão e palco. 

n Duas quadras cobertas para atividades esportivas e culturais. Uma com 
arquibancada, equipada com placar eletrônico e preparada para práti-
ca de futsal, vôlei, basquete, handebol, badminton e outras atividades 
esportivas.

n Brinquedoteca que favorece o desenvolvimento mental, físico e social 
da criança de uma maneira lúdica.

n Dois parquinhos, um emborrachado e outro com areia, que são a alegria 
das crianças do infantil. 

n Pátio espaçoso que conta com mesas de pebolim, mesa de tamancobol 
e de pingpong.

n Capela aconchegante onde a comunidade educativa usufrui de momen-
tos de espiritualidade.

n Laboratório de informática para a realização de pesquisas e trabalhos 
em grupos.

n Cantina com serviço terceirizado de empresa especializada para atender 
aos alunos, professores e funcionários.

Nossa Rede
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Atividades extras
n Escola de futebol: destinada aos 

alunos menores, estimula o valor 
do esporte e do trabalho em equi-
pe.

n Música: Com a música o aluno é 
estimulado a desenvolver sua sen-
sibilidade, concentração, expres-
são corporal, além de promover o 
gosto estético.

n Teatro: Desenvolve a criatividade, 
a interação social, a memorização, 
signifi cativas experiências de gru-
po.

n Treino esportivo: Destinado aos 
alunos maiores, estimula o gosto 
pelas atividades físicas e por mo-
dalidades esportivas que exigem 
um trabalho coletivo.
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Nossa História

Tudo começou em 20 de junho de 1917. Esta 
data tão importante marca o início da presença 
concepcionista na cidade e a consolidação da obra 
missionária de Santa Carmen Sallés no Brasil, que já 
possuía um colégio em Machado-MG.

Sob o nome de Colégio Imaculada Conceição, 
em mais de cem anos, muitos homens e mulheres 
foram educados sob os princípios educativos con-
cepcionistas. O sonho de Santa Carmen Sallés por 
uma educação preventiva e integradora da pessoa 
humana mudou muitas vidas, transformou famílias 
e construiu grandes sonhos. Fundados sobre este 
legado, olhamos para o futuro com confi ança e 
expectativa de trilhar juntos novos caminhos.

 Nosso Espaço

Dispondo de uma localização privilegiada, no 
Colégio Imaculada Conceição, o cuidado em ofe-
recer um espaço confortável e belo, além de um 
local seguro para nossos alunos e colaboradores, 
é um de nossos compromissos. É por isso que nos 
dedicamos em proporcionar uma ampla e moderna 
rede física com: salas de aulas arejadas; laboratórios, 
espaço maker, biblioteca, salas multimídias e salas 
ambiente, anfi teatros, piscina, ginásios poliespor-
tivos, parque infantil com cobertura e com piso 
emborrachado, cantina, pátios, espaço verde e praça 
de convivência. Para mais, possui acessibilidade 
para alunos com necessidades especiais: rampas, 
elevadores e sanitários.

Nosso Ensino
O CIC, atualmente, atende alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Mé-
dio. Tem como maior legado a educação preventiva, integral e libertadora 
do projeto de Santa Carmen Sallés e vê no ensino uma forma efi caz de 
evangelização.
n Educação Infantil – A fundamentação pedagógica do trabalho na 

educação infantil é baseada nos campos de experiência da BNCC. 
Utilizamos o material didático da Coleção Marcha Criança, da edi-
tora Scipione e temos o livro de Ensino Religioso da Rede. Já nes-
ta fase a criança tem seu primeiro contato com o ensino bilíngue.
Projetos extracurriculares: Horticultura, Literário, Café dos Avós, Octo-
burst, Datas comemorativas e Formatura.

n Fundamental I – Entre os pilares que fundamentam nossa proposta edu-
cativa para esta etapa, destaca-se o foco no desenvolvimento da prática da 
leitura e escrita como competências para o século XXI. Trabalhamos com 
os eixos temáticos propostos pelos materiais didáticos que utilizamos, 
como a Marcha Criança (1º ano) e o Sistema Anglo de Ensino (2º ao 5º ano). 
Projetos extracurriculares: Literário, Octoburst, Ice Cream Day, Olimpí-
ada Canguru de Matemática, Datas Comemorativas, Ambientais, entre 
outros.

n Fundamental II – Nesta etapa da vida escolar, o aluno terá contato 
com os conteúdos de forma ainda mais dinâmica e interativa, tor-
nando-o capaz de consolidar signifi cativamente a sua aprendizagem.
Projetos extracurriculares: MusiCIC, The Big Day, Olimpíada Canguru de 
Matemática, Olimpíada de Astronomia, treinos esportivos no contratur-
no, Feiras Culturais e Científi ca. 

n Ensino Médio – Oferecemos o Novo Ensino Médio cumprindo todas 
as exigências de currículo, carga horária e metodologias, a fi m de que 
nosso aluno esteja preparado para os vestibulares e outros projetos 
pessoais no mercado de trabalho. Nossos alunos contarão com os itine-
rários formativos que conversam com as disciplinas de Formação Geral. 
Projetos extracurriculares: MUSICIC, The Big Day, Feiras Culturais e Cien-
tífi cas, Exatas em Desafi o, Gincana Cultural, Aulões ENEM.

Orientação Educacional
Em todos os segmentos da Educação Básica, o CIC conta com o trabalho das 
Orientadoras Educacionais, acompanhando o processo pedagógico e ofere-
cendo suporte no aspecto acadêmico e emocional, para que os educandos 
realizem seu itinerário escolar com confi ança, equilíbrio e tranquilidade.

Pastoral
Na proposta educativa concepcionista, a Pastoral é uma missão indispensá-
vel. Este é um traço marcante de nossa formação educacional, pois desperta 
os verdadeiros valores humano-cristãos capazes de formar novas pessoas 
para um mundo novo.
Projetos Desenvolvidos: MAJC (Movimento de Adolescentes e Jovens Con-
cepcionistas), Dias de Espiritualidade e Voluntariado, Terço das Mães, Missas, 
Momento Em Sintonia, entre outros.

Nossa Equipe
Por acreditar na riqueza do convívio para a formação educacional, conside-
ramos que nossos recursos humanos são nossos diferenciais. Por meio de 
palestras, reuniões, cursos, encontros de espiritualidade e treinamentos, 
nossa equipe está preparada para colaborar no processo educativo de todos 
os alunos. A atenção especial à atualização docente, mediante a oferta de 
capacitações sobre as novas metodologias de ensino, a inovação tecnoló-
gica e as novas abordagens pedagógicas, constitui-se como uma de nossas 
prioridades formativas.
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Nossos Parceiros
    

Desde 1992, o CIC conta com a cola-
boração do Sistema Anglo de Ensino 
para complementar sua proposta 
pedagógica, que tem como diferen-
cial a inclusão efetiva dos recursos 
tecnológicos inovadores da prática 
pedagógica, apoio pedagógico con-
tínuo e estruturado, visando a me-
lhoria do desempenho dos alunos e 
da escola.

O Programa Bilíngue da Interna-
tional School proporciona o aprendi-
zado da língua inglesa integrada aos 
assuntos do currículo escolar. Isso 
signifi ca que o inglês, além de ser a 
língua alvo a ser aprendida, também 
é o instrumento pelo qual os conte-
údos de Matemática, História, Artes, 
entre outros, são investigados.
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O 
Colégio Imaculada Conceição, fruto do 
sonho de Santa Carmen Sallés de levar 
para além-mar a missão de Evangelizar 
através da Educação, foi fundado no dia 

22 de julho de 1912, sendo a primeira casa da Rede 
Concepcionista do Ensino em terras brasileiras. Com 
uma reconhecida trajetória de 110 anos na educação 
machadense, está instalado no centro de Machado, 
MG, em uma área privilegiada, com cerca de 9 mil 
metros quadrados. É um espaço de aprendizado, 
descoberta e construção de novos conhecimen-
tos, visando oferecer à sociedade uma proposta 
acadêmica-educativa de qualidade.

Dirigido pelas Irmãs Concepcionistas Missionárias 
do Ensino, o Colégio Imaculada Conceição conta com 
um Corpo Docente e Administrativo de competên-
cia e  com a parceria dos pais e responsáveis pelos 

filhos que, confiantemente, os entregam ao Colégio 
para a sua formação integral. Assim, a Comunidade 
Educativa formada por pais, alunos, professores, 
colaboradores e família comungam de um mesmo 
ideal de educação evangelizadora, pautada nos 
princípios do respeito, solidariedade, compromisso, 
amor e sensibilidade. Esses princípios garantem a 
unidade da equipe e do ambiente harmonioso e 
integrador, onde conhecimento, espiritualidade e 
unidade formam os pilares que regem a excelência 
acadêmica.

O Colégio também oferece aos alunos o Sistema 
de Educação FTD e uma educação preventiva e in-
tegral que prima por uma pedagogia personalizada, 
favorecendo a formação da pessoa, por meio do 
anúncio de valores cristãos, o respeito às diferen-
ças individuais e auxiliando o educando a discernir 

e optar pelo caminho que conduz à plenitude da vida, à luz da fé. Aqui, a 
aquisição do conhecimento acontece de forma participativa, reflexiva, na 
qual o aluno é sujeito ativo de seu desenvolvimento como pessoa criada à 
imagem e semelhança de Deus, encontrando espaço para seu crescimento 
físico, intelectual, espiritual, social, cívico, afetivo, com ênfase para as pos-
turas críticas, criativas, autônomas e responsáveis. Assim, contribuímos para 
a formação de cidadãos comprometidos e protagonistas na construção de 
uma sociedade justa e fraterna.

Níveis de Ensino
O Colégio possui uma infraestrutura completa e adequada para cada 

nível de ensino e atividades extraclasses. 
A área da Educação Infantil foi construída exclusivamente para atender 

os pequenos. O prédio dispõe de uma estrutura física toda voltada para as 
necessidades da criança, com salas bem coloridas e equipadas, brinquedo-
teca com kit multimídia, dois parques, sendo um coberto e outro com piso 
emborrachado, espaços amplos para realização de atividades extraclasses, 
cozinha experimental e uma biblioteca com um rico acervo selecionado 
para a faixa etária, dentre outros. O sistema de segurança é moderno e traz 
tranquilidade para o Colégio e para as famílias.

O espaço destinado aos alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio é 
composto por salas amplas, modernas, arejadas e bem iluminadas, dispostas 
com recursos multimídia, além de salas específicas para esse fim. As ativi-
dades podem acontecer em outros espaços, como as quadras e pátio – que 
são usados durante os recreios e Educação Física – e também uma ampla 
Biblioteca, Capela e sala de jogos. Contamos ainda com laboratórios de Fí-
sica, Química e Biologia, e um auditório com capacidade para 600 pessoas, 
referência na região.

Novo Ensino Médio
Ofertamos os itinerários formativos, um trabalho diferenciado para 

estimular habilidades socioemocionais alinhado ao projeto de vida e uma 
carga horária privilegiada, que favorece um bom aproveitamento no ENEN.

 Trabalhamos com o Laboratório de Inteligência e Vida (LIV) que consiste 
num programa que desenvolve o pilar socioemocional, criando espaços de 
fala e de escuta para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo, 
com um material próprio para cada aluno do Ensino Médio.

Atividades extraclasses
Treinamentos esportivos – A prática de atividades físicas é fundamental 

para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, pois é por meio dela 
que se mantêm saudáveis e têm crescimento adequado. Além de prevenir 
doenças, ajuda no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social. Aqui no 
Colégio, oferecemos treinamentos esportivos de vôlei, basquete e futsal. 
As aulas acontecem no extraturno.

Aulas de Música – As atividades musicais podem desenvolver a coorde-
nação motora, o raciocínio, a expressividade, a sensibilidade, a capacidade 
de trabalhar em grupo e a escuta ativa e concentrada. Os alunos participam 
das aulas de Música utilizando flautas e instrumentos de percussão e no 
extraturno compõem a fanfarra mirim.

Trabalho voluntário - Educação para a solidariedade – Solidariedade é 
estar disponível para ajudar o próximo: buscar amenizar a dor, ter atitudes 
para o bem comum, posicionar-se em favor do outro quando necessário. A 
solidariedade contribui para uma sociedade mais justa e igualitária, de amor 
e comunhão, e está em várias esferas.

Aqui no Colégio, trabalhamos com os alunos atitudes de solidariedade 
unidas ao voluntariado. Os alunos são incentivados a participar de campa-
nhas solidárias e também a doar o seu tempo, ter um brilho no olho e levar 
amor, carinho e cuidado para os mais necessitados.

Nossa Rede

Colégio
Imaculada Conceição

M
ac

ha
do

 - 
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G

São 110 anos do Colégio Imaculada 
Conceição! Quanta constatação positi-
va nesta caminhada! Quanto testemu-
nho afirmando o que a fundadora Santa 
Carmen Sallés tanto desejou: “Que se 
conheçam que foram educados na Casa 
de Maria Imaculada!”. Há boa vontade 
enorme e compromisso das responsá-
veis em fazer de tudo para caminhar 
sob a inspiração do Carisma Concep-
cionista junto das diretrizes da Igreja 
Católica Apostólica Romana, aberta ao 
Ecumenismo tanto do desejo de nosso 
Motivador e Pastor: Jesus Cristo.

Evangelizar e Educar

Serviços e
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O 
Colégio Maria Imaculada do Rio de Janeiro 
é uma das várias obras realizadas pela Con-
gregação das Religiosas Concepcionistas 
Missionárias do Ensino que,  a partir de 

Santa Carmen Sallés, vive o Carisma,  ao longo de 
sua história,  educando crianças, adolescentes e jo-
vens na perspectiva do humanismo cristão, para que 
eles, uma vez educados em uma de nossas escolas, 
possam colaborar na Construção de uma Civilização 
mais humana e amorosa, frente aos desafios de pro-
postas desumanizadoras e promotoras da Cultura 
de Morte que devem ser corajosamente superadas. 

Em março de 2020, a nossa comunidade educati-
va celebrou os 100 anos de uma história fecunda e 
corajosa no trabalho educativo com as crianças, os 
adolescentes e os jovens que foram confiados aos 
nossos cuidados ao longo dessa trajetória centenária 
de formação de mentes e corações. 

Proposta pedagógica 

Nossa proposta pedagógica nasce da experiência 
concreta vivida por Santa Carmen Sallés, das Reli-
giosas Concepcionistas e todos os colaboradores 
ao longo de sua frutuosa história. Como mestra e 
formadora, a metodologia de Santa Carmen Sallés 
é baseada fundamentalmente na atenção persona-
lizada aos educandos, Segundo ela: 

“Quando educamos, formamos cada pessoa con-
creta, por isso a educação exige conhecimento da 
pessoa a qual se educa, porque necessitamos saber que 
material devemos usar no trabalho que realizamos.” 
(Santa Carmen Sallés).

Nesse sentido, as crianças, os adolescentes e os 
jovens recebidos, em nosso Colégio, são acolhidos 
como pessoas e perfazem um caminho que busca 

oportunizar uma sólida formação acadêmica, personalizada, conectada 
tecnologicamente e comprometida socialmente. 

Educação Infantil – Considerada como etapa essencial para a construção da 
identidade e da subjetividade das crianças, tem como objetivo propiciar um 
clima de proximidade, serenidade e segurança para que os alunos cresçam 
e se desenvolvam em seus direitos de aprendizagem no conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-se.

As práticas pedagógicas estão baseadas na Educação Personalizada e Co-
munitária essencialmente lúdica, fundamentada nos mais variados campos 
de experiências e no intuito de proporcionar o prazer de descobrir a vida, 
colocando as crianças em contato com uma ampla gama de estímulos, de 
modo a favorecer o seu desenvolvimento físico e atitudes de colaboração 
em ambientes diversificados.

Anos Iniciais – Os anos iniciais do Ensino Fundamental têm a finalidade de 
proporcionar aos alunos uma educação que permita o trabalho colaborativo, 
com ênfase na aprendizagem por meio da descoberta, da experimentação 
e da investigação, tendo em vista tanto os interesses dos alunos e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender.

Além da fundamental articulação com as experiências vivenciadas na 
Educação Infantil, na escola e para além dela, novos conteúdos curriculares 
são apresentados, permitindo a inserção do aluno no mundo letrado, a 
compreensão das normas e o interesse pela vida social e comunitária. 

Anos Finais –  Objetivam propiciar aos alunos o alcance do desenvolvimento 
de competências e habilidades necessárias para o delineamento do projeto 
de vida dos estudantes em relação ao seu futuro.

Nessa faixa etária, marcada pela passagem da infância à adolescência, os 
alunos são acompanhados, também, no sentido de fortalecer seu potencial 
cidadão, crítico e participativo tanto no âmbito social mais próximo quanto 
no universo da cultura midiática e digital. 

Ensino Médio – No Ensino Médio, o aluno torna-se cada vez mais protago-
nista de seu processo de aprendizagem, preparando-se para tomar decisões 
ao longo de sua vida em relação ao seu futuro.

Nessa etapa do ensino e da vida dos jovens-adolescentes, é objetivo da 
escola garantir a formação integral dos estudantes por meio de desenvol-
vimento de competências que os tornem cidadãos críticos, com capacidade 
de aprender a aprender, de resolver problemas, de ter autonomia para a 
tomada de decisões; cidadãos capazes de trabalhar em equipe, respeitar o 
outro em seu pluralismo de ideias. 

Baseados em nossa Proposta Educativa, seguimos o princípio norteador 
de motivar o protagonismo dos alunos e buscar desenvolvê-los de acordo 
com sua idade, habilidades e competências. 

Escolhas curriculares

O currículo inclui aprendizados nas diferentes áreas do conhecimento, 
conforme a normativa vigente. Além disso, oferece: 

n Atividades de interação família escola ao longo do ano; 

n Carga estendida de inglês do Berçário ao 2º ano do Ensino Fundamental 
com três horas aulas semanais; 

n Orientação de estudos para que os alunos dos anos finais possam desen-
volver cada vez mais a autonomia e responsabilidade em seus estudos 
nos aspectos acadêmicos e socioemocionais. 

n Acompanhamento na elaboração do Projeto de Vida; proposta de Dis-
ciplinas Eletivas e Trilhas de Aprofundamento, nas diversas áreas do 
conhecimento, para alunos que cursam Novo Ensino Médio, de acordo 
com as escolhas e o perfil da turma.

Nossa Rede

Colégio
Maria Imaculada
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Serviços e

AULAS DE FUTSAL
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principalmente a unidade em busca de um 
objetivo comum.

Nos jogos da Rede Concepcionista, o 
aluno é agente constante da transfor-
mação do ambiente competitivo em um 
ambiente de partilhas, seja através dos 
jogos e apresentações ou dos momentos 
de convivência que acontecem durante 
o evento. A verdade é que percebemos 
claramente, nas duas edições já realizadas, 
que concebemos um evento com uma 
base sólida nos ensinamentos de nossa 
fundadora, reescrevendo a forma de com-
petir e oportunizando aos nossos alunos, 
crescerem como pessoas. 

Estamos ansiosos pela próxima edição.  
Fica o convite para que nos preparemos 
para o encontro em Brasília 2024! 

Luciano Peters
Coordenador Geral Cemi

Esporte

Esporte

A
Rede Concepcionista de Ensino, 
reconhecendo a importância da 
presença do esporte na forma-
ção de seus alunos, construiu um 

projeto audacioso, moderno e diferente, 
uma competição esportiva em que o foco 
maior não é ser campeão, mas experimen-
tar a sensação de conviver e compartilhar 
momentos que se transformam em gran-
des conquistas.

Quando se fala em competição, logo 
vem em mente a ideia de vencer a qual-
quer custo, conquistar medalhas, um 
troféu e colocar o nome na história. Diante 
dessa realidade imposta pela sociedade, 
tivemos o desafi o de organizar um even-
to que fosse capaz de valorizar menos o 
resultado e fortalecer mais as relações 
humanas enaltecendo os valores que o 
esporte realmente traz na sua essência: 
o trabalho em equipe, o fair play, o res-
peito ao próximo, o companheirismo e 

conectatransforma e
Quando 

estamos 

unidos, todos 

chegamos em 

primeiro lugar.

NINGUÉM TEM 

TANTAS CONQUISTAS.

NINGUÉM FAZ 

TANTO PELA EDUCAÇÃO.

www.sistemaanglo.com.br FAÇA SUA HISTÓRIA.
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Todavia, evangelizar não tem o sentido de reu-
nir pessoas para a Igreja. Antes “é tornar o Reino 
de Deus presente no mundo” (EG, 176). Um Reino 
que não é intimista ou espiritualizante, mas um 
reino de justiça, de paz e de amor, que tem início 
na realidade concreta. 

A experiência da educação 

 A Rede Concepcionista de Ensino oferece a to-
dos uma proposta educacional que visa o desenvol-
vimento integral da pessoa e que envolve o direito 
de todos, de acessar o saber e o conhecimento. Na 
escola, educadores, pais, alunos não só aprendem 
conhecimentos, conteúdos, mas aprendem tam-
bém hábitos, valores.

Nossos centros 

educativos são 

uma sementeira 

de onde brotam o 

educar, o acolher e 

o evangelizar.

A experiência da acolhida

A pedagogia da acolhida traz intrínseca a dis-
ponibilidade à escuta do outro, entendida como o 
primeiro modo de acolhida na relação educacional. 
Acolher pressupõe a disposição de criar laços fortes 
realmente humanos, para nos conhecermos, para 
caminharmos juntos em oposição a uma cultura 
individualista, fechada no saber cognitivo, em nós 

S
e por um lado presenciamos um presente movediço e um futuro incerto. 
Por outro lado, a educação é sempre dirigida a uma geração em fase de 
mudança. E, nesse sentido, não é casual, portanto, que ela deva envolver 
não apenas a transmissão de conhecimentos e conteúdos, mas consti-

tuir-se em face a inúmeras exigências que o mundo nos apresenta.  É sabido 
e esperado que a escola tenha os importantes objetivos de colocar as pessoas 
em contato com o rico patrimônio cultural e científico, prepará-las para a vida 
profissional, mas esta não é a única dimensão da educação.  

A bem da verdade, como diz Jorge Larrosa, o excesso de informação tem 
relegado ao segundo plano a possibilidade da experiência, fazendo com que, 
na escola, não haja lugar para ela. Isso porque, como diz Larrosa, “O sujeito 
tem obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de 
“sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”) o que consegue é que 
nada lhe aconteça”. 

Nesta linha refl exiva, comento, outras dimensões, que acredito compor o 
ato de educar. Acolher, evangelizar e educar são de fato características deter-
minantes das escolas concepcionistas. Implícitas na categoria de verbo, cada 
qual com aspectos atinentes, entendo-as como experiências, constitutivos 
fundamentais, dos quais tem emergido o jeito de ser concepcionista. 

Proposta Pedagógica

Acolher,

e Educar
Evangelizar mesmos. Nas escolas da Rede, relações de acolhi-

mento são reservadas a todos indistintamente, 
donde reside o respeito aos diferentes atores 
escolares (educadores, pais e alunos) por si e pelos 
outros em relação ao fato de sermos todos fi lhos 
de Deus e verdadeiramente irmãos.

A experiência da evangelização 

No cerne da identidade católica, por meio da 
qual se vive a particularidade carismática, a educa-
ção cristã-católica não tem outro propósito senão, 
por intermédio de uma educação evangelizadora, 
colaborar para a construção do Reino de Deus. 

Contudo, há uma particularidade nas escolas 
concepcionistas, educar ocorre não como ducere, 
mas como ex-ducere, em que ex (para fora) 
e ducere, educar, significa desenvolver, fazer 
desabrochar, direcionar para fora. Em nossas 
escolas, empenhamo-nos nesta forma mais ampla 
do educar, no ex-ducere, como sinônimo de 
desenvolver, conduzir e estruturar capacidades, 
FORMAR O EU PARA FORA.  

Shirley Adriana de Sousa Silva 
Assessora Pedagógica

32
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Pastoral

A
Rede Concepcionista de Ensino envolve toda 
a comunidade educativa para que participem 
da ação educativo-evangelizadora e assim se 
comprometam com a realização de um Projeto 

Educativo-Pastoral. 
Pensando nesta construção, existem diversas formas 

de ação para a concretização deste projeto. 
Entre as muitas propostas que são apresentadas aos 

educandos, temos o Projeto Crescendo em Comunhão,
que visa formar lideranças, ampliar e envolver os alunos 
e antigos alunos na vivência do Carisma e da Missão Con-
cepcionista.

As atividades são muito dinâmicas e envolventes, 
favorecendo a participação ativa de todos os alunos. Os 
estudantes são convidados a participar desta experiência 
de acordo com suas características e vivências .

O formato é de um curso de formação, a ser realizado 
em 3 Módulos, abordando as seguintes áreas:

n Formação doutrinal, espiritual, carismática;
n Formação humana e relacionamento interpessoal;
n Protagonismo juvenil, missão e projeto de vida.

Os participantes trazem consigo as seguintes carac-
terísticas: 
n Sensibilidade e abertura a Deus.
n Equilíbrio emocional e maturidade afetiva.

“Que todos possam 
perceber que você se 
educou em um Colégio de 
Maria Imaculada.” 
(Ecos do Pensamento de Carmen Sallés - 552)

n Abertura para a refl exão, silêncio e interiori-
zação.

n Espírito de equipe, respeito e valorização das 
pessoas.

n Compromisso com uma postura ética e trans-
parente.

n Desejo de crescer na vivência cristã.
n Desejo de servir e de ajudar os outros.

Cada módulo tem sua marca, seu enfoque e 
uma maneira especial de abordagem para cada 
tema. É uma experiência única que leva o adoles-
cente a uma refl exão, uma parada em sua vida e, 
consequentemente, a uma ação. 

Os módulos, com suas características especí-
fi cas (formação doutrinal carismática, formação 
humana e proposta de Projeto de Vida), delineiam 
um belo caminho para uma vida cristã.

Destacamos que toda esta experiência é pen-
sada com uma metodologia dinâmica, interativa, 
viva. A música, os depoimentos, os estudos, as 
dinâmicas envolvem os educandos e os fazem 
protagonistas de suas próprias histórias. 

É bonito ouvir seus testemunhos. Perceber 
como entendem o que lhes é oferecido e como 
respondem às propostas. 

Devemos ressaltar, também, que, na volta 
para as escolas Concepcionistas, estes jovens são 
testemunhos vivos do amor de Deus. Chegam 
aos colégios e obras animados, querendo atuar 
e, principalmente, ansiosos para se engajarem em 
Projetos Pastorais e atividades que ressaltem o 
valor da dignidade humana.

Acreditamos que esta caminhada carismática 
com a juventude Concepcionista vem ao encontro 
do chamado do Papa Francisco na participação do 
Pacto Educativo Global. 

A cada dois anos, convidamos nossos estudantes que estão 
cursando o 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio para 
participar do EAC - Encontro de Alunos Concepcionistas. Vindos 
de diferentes cidades e estados, trazendo seu encontro, alegria 
e entusiasmo, nossos adolecentes e jovens se reunem em São 
Paulo para partilhar sua fé, seus sonhos e desafi os, refl etindo so-
bre temas importantes da congregação, da igreja e da sociedade.

O EAC tem como objetivos prinipais:

n Oferecer aos alunos oportunidades de crescer no espírito de 
solidariedade em Rede para convidá-los para a Missão Con-
cepcionista; 

n Oferecer aos alunos um olhar diferenciado de sua realidade;
n Criar momentos de partilha, solidariedade;
n Levar os alunos a vivenciar seu protagonismo;

 Numa vivência de refl exão, oração e partilha os educandos 
têm a oportunidade de experimentar um verdadeiro mutirão 
comunitário e uma descoberta de dons e talentos. 

     O entusiasmo que predomina em todos os participantes, 
independentemente da posição assumida, é um desafi o que 
repercute num projeto de mudança histórica que faz pulsar a 
ânsia de permuta, de partilha e de solidariedade.

    A identifi cação juvenil brota em um meio com tantas dife-
renças linguísticas, territoriais, sociais. Que maravilha!  As mú-
sicas, brincadeiras, dinâmicas, vivências estimulam o encontro 
ao outro, o sair de si. Perceber que estamos todos interligados 
e fazemos parte de uma grande aldeia global que pede ética, 
cidadania e amor. 

 É reconfortante ver como os encontros ganharam o plural, 
todos falam do ENCONTRO como um só objetivo, o sonho de 
todos, o projeto da casa comum que vem, também, como uma das 
respostas possíveis ao chamado do Papa Francisco na construção 
do Pacto Educativo Global. 

Vários temas já foram abordados com os jovens, como:
 “ Somos Família Humana”, “ Com Maria, façamos fl orescer a 

civilização do amor”, “ Vocacionados para o Reino” entre outros. 
 Percebemos que, a cada ano, mais alunos se empolgam e ade-

rem, com sua vida, ao clamor de Santa Carmen Sallés: “ Adiante, 
sempre adiante. Deus proverá!

 Seguimos com este lema e impulsionados pela alegria e te-
nacidade de nossa juventude! 

ENCONTRO

DE ALUNOS

CONCEPCIONISTAS

O Movimento de Adolescentes e Jovens 
Concepcionistas tem como objetivo maior o 
incentivo ao protagonismo juvenil e a formação 
cristã a partir da prática.

Os alunos participam de encontros de forma-
ção doutrinal e espiritual e também trabalhos 
sociais, com participação em Campanhas e ativi-
dades humanitárias, como visita a Lares de Idosos 
ou de Crianças em Situação de Vulnerabilidade 
Social, Creches e Escolas Carentes.

Maria Amélia Fernandes
Coordenadora da Pastoral
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 As três obras nascem 
do olhar atento das 
Irmãs Concepcionistas 
sobre a realidade das 
pessoas, que de alguma 
forma eram afetadas 
pelo dinamismo do 
carisma e da missão 
concepcionista.

Obras
Sociais

S
anta Carmen Sallés, atenta às necessidades de seu 
tempo, intuiu que a educação é a semente carregada 
de possibilidades, que quando cultivada por gestos 
atentos, pode produzir frutos que transformam e duram 

uma vida inteira...
Para ela, educar não é só uma tarefa, é sobretudo, uma 

missão que envolve todas as dimensões da pessoa, tanto do 
educador como do educando, de modo, a criar um ambiente 
favorável, onde o educando possa crescer e se desenvolver 
integralmente.

A Rede Concepcionista de Ensino, seguindo a intuição de sua 
fundação, propõe o processo educacional como um caminho 
a ser construído e como um processo gerador de pequenas e 
grandes transformações, primeiro daqueles que passam por 
ele e depois, daquelas realidades alcançadas pelos sujeitos 
desse movimento, cheio de descobertas e signifi cados.

Educação como um direito, educação como missão, educa-
ção como processo unifi cador, que mobiliza a pessoa na busca 
de seu pleno desenvolvimento, é coisa séria e deveria ser para 
todos e não apenas para uma parcela.

Obras Sociais

Famílias impactadas

729

242
alunos atendidos no
Ensino Fundamental
Anos Finais

602
alunos atendidos no
Ensino Fundamental - 
Anos iniciais

89
Colaboradores

No sentido de promover e ampliar a via de aces-
so a esta importante etapa na vida de qualquer 
pessoa, as Irmãs Concepcionistas Missionárias do 
Ensino foram encontrando meios que nasceram 
de uma necessidade observada em seu campo de 
missão, como aquelas fl ores pequeninas e frágeis 
que nascem em terreno inusitado e embeleza a 
vida de quem por elas passam.   

Nesse contexto, nasceram as três obras sociais, 
três escolas que atendem um número signifi cativo 

alunos, gratuitamente, em diferentes regiões de São 
Paulo e no Distrito Federal, especifi camente Centro 
Educacional Recanto Betânia –  Embu-Guaçu, Escola 
Santa Carmen Sallés – Freguesia do Ó em São Paulo e 
o Centro Educacional Santa Carmen Sallés – Paranoá 
– Distrito Federal.

 As três obras nascem do olhar atento das Irmãs 
Concepcionistas sobre a realidade das pessoas, que 
de alguma forma eram afetadas pelo dinamismo do 
carisma e da missão concepcionista.

36
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Obras Sociais

Escola Santa Carmen Sallés
Brasilândia

Embu-Guaçu
Centro Educacional Recanto Betânia

Paranoá
Centro Educacional Santa Carmen Sallés

Localizado na cidade de Embu-Guaçu, o Recanto Betânia 
foi fundado oficialmente em 1970, mas, desde 1949, as 
Irmãs desenvolviam atividades diversas junto à população 
que estava no entorno de uma chácara, utilizada para ativi-
dades de lazer da Comunidade Educativa, do Colégio Maria 
Imaculada – SP. 

Percebendo as necessidades das famílias que moravam 
no entorno, as Irmãs iniciaram uma escola para crianças da 
região, localizada no centro da cidade.

Foram criadas inicialmente três classes anexas ao Colégio 
Maria Imaculada – SP, que beneficiam crianças, famílias e que 
contribuíram para o desenvolvimento dessa região.

Em 1959, foi adquirido o terreno para a futura construção 
de um prédio próprio, iniciado em 1980.

Atualmente o Centro Educacional Recanto Betânia ofere-
ce da Educação Infantil ao Ensino Fundamental – Anos finais 
e é reconhecido no município pelos serviços de qualidade 
oferecidos à população.  

Atualmente localizada no Bairro da Freguesia do Ó – SP, a escola 
foi criada a partir do trabalho de promoção humana, realizado ao 
redor do Colégio Maria Imaculada – no bairro do Paraíso em São 
Paulo, primeiro como uma creche destinada a atender as crianças 
carentes das imediações e filhos de mães residentes em outros 
bairros, mas que trabalhavam nas proximidades. A Creche Lar 
Escola Madre Carmen Salles teve a sua inauguração em junho de 
1994, atendendo crianças de 2 a 5 anos.

Percebendo que as finalidades institucionais não estavam mais 
sendo alcançadas, em 2013,  as Irmãs buscaram uma nova localiza-
ção, onde de fato pudessem alcançar os objetivos originais.

Nesse período, a pedido do Padre Antônio Leite Barbosa Júnior, 
da paróquia Santos Apóstolos e percebendo as necessidades da 
comunidade local, foi adquirido um imóvel dando início à Escola 
Santa Carmen Salles, priorizando o atendimento às crianças em 
situação de vulnerabilidade financeira e em 2015 foi construído 
o edifício atual. 

Atualmente, a escola funciona em período integral, com ativi-
dades pedagógicas que visam desenvolver nas crianças a cultura, 

A escola mais jovem da Rede, teve início em 2019, após o encerramento da creche 
em Samambaia – DF, localizada em uma região estritamente residencial.

Atualmente,  o Centro Educativo Santa Carmen Sallés atende a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental, com a implementação gradativa das séries, 
em período integral e gratuitamente, propondo uma pedagogia preventiva 
e personalizada, inspirada no modelo educativo de Santa Carmen Sallés.

Três diferentes obras, três diferentes localidades, inúmeras sementes 
espalhadas… pois a missão consiste em semear sempre e com abundância, 
independentemente se o terreno oferece pequenas ou grandes chances 
para abrigar as sementes. Preparar a terra, cuidar da terra para que ela 
ofereça as condições essenciais para o desabrochar da flor e do fruto, 
garantindo a possibilidade do futuro...

“Na educação habita a semente da esperança”, esperança essa, que remete 
a dias melhores, a uma vida melhor, digna e com a perspectiva de melhores 
escolhas.

Esperança de que as sementes lançadas se tornem frutos e flores, para fazer 
nascer novos semeadores.

 

a autonomia, os valores humanos cristãos, 
por meio de uma pedagogia ativa que leve o 
educando a se tornar sujeito comprometido, 
capaz de se envolver e dar respostas aos 
desafios atuais.

+55 11 9 9418 06190800 020 2811

Entre em contato conosco!
PENTACAMPEÃ

AGENDE UMA VISITA

para conhecer mais 
sobre as nossas 
soluções bilíngues

Maria Auxiliadora de Castilho
Coordenadora Administrativa
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Religião

Ensino
Religioso
O 

material de Ensino Religio-
so surgiu da necessidade 
de dar unidade aos con-
teúdos dessa disciplina, 

adequando-os à Proposta Educativa 
Concepcionista e visando auxiliar 
no cumprimento de nossa missão 
educativo-evangelizadora. 

Hoje, são quinze apostilas, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, 
calcadas nos “princípios educativos 
concepcionistas”, de uma escola em 
pastoral, que coloca em relevo a vida 
e a experiência pedagógica de Santa 
Carmen Sallés.

Tendo como elemento básico a 
ação da pessoa humana que interage 
com o outro, desenvolvendo, a partir 
de ações, funções mentais cada vez 
mais elaboradas que lhe permitam 

participar, plenamente, do mundo 
em que vive, entendemos que tal 
pensamento será concretizado se 
tivermos arraigado, no educando, o 
sentido de pertença a uma realidade 
mais ampla que é a Família Concep-
cionista, a comunidade em que vive 
e sua expansão para o mundo.

É, através da vivência dos alunos, 
de sua convivência com o outro que 
esse processo favorecerá a revisão 
de atitudes e a formação de valores 
como: o respeito, a solidariedade, 
a cooperação, contribuindo para a 
construção de um mundo melhor, 
não num futuro longínquo, mas no 
agora.

Ir. Helizangela Silva Goes
Secretária Provincial

“A escola católica 
busca promover a 
formação integral 
da pessoa, tendo 
seu fundamento 
em Cristo, com 
identidade eclesial 
e cultural, e 
com excelência 
acadêmica” 
(Aparecida, n. 337).
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Carisma

e fiéis à missão mais que educadores, são responsáveis 
em levar adiante o legado de Santa Carmen, evangeli-
zar através da educação,  tendo Maria Imaculada como 
fonte inspiradora, possibilitando ao aluno a construção 
de seu próprio conhecimento, o desenvolvimento das 
habilidades e atitudes necessárias para fazer dele partí-
cipe na construção de uma sociedade mais justa, digna 
e solidária, segundo os ensinamentos do Evangelho.

O 
carisma é um dom, é um agir com uma ins-
piração, um chamado. É um ideal vivenciado 
por pessoas que continuam uma obra inicia-
da por alguém. O carisma em comunhão é 

um encontro, um momento de formação onde irmãs 
e educadores refletem, estudam e aprofundam viven-
ciando o carisma deixado por Santa Carmen Sallés.

Em um encontro que varia de 3 a 4 dias, irmãs e edu-
cadores bebem da fonte carismática, do estudo, para 
depois reparti-los. Durante estes dias, não existe este ou 
aquele Colégio, esta ou aquela unidade, todos formam 
um só grupo, uma só família, a família Concepcionista. 
É o momento em que os educadores podem experien-
ciar em comunhão, em comunidade com tranquilidade 
o que é ser um educador Concepcionista, o que Santa 
Carmen sonhou para que a evangelização chegasse à 
toda comunidade educativa através de uma educação 
competente e integral. Formar mentes e corações, era 
o sonho dela, educar pessoas capazes de transformar 
o mundo, todos juntos em comunhão porque,  como 
nos disse o Papa Francisco, parafraseando um provér-
bio africano, “é preciso uma aldeia inteira para educar 
uma criança”.

Através do encontro Carisma em Comunhão,  todos 
em comum acordo sentem que unidos em um só desejo 

Carisma em
Comunhão

Ir. Sarah Reis
Coordenadora Provincial de  Educação

43434342

Revista conecta diagramada com correção crescendo em comunhão.indd   42-43Revista conecta diagramada com correção crescendo em comunhão.indd   42-43 23/11/2022   15:45:1823/11/2022   15:45:18



44

Revista conecta diagramada com correção crescendo em comunhão.indd   44Revista conecta diagramada com correção crescendo em comunhão.indd   44 23/11/2022   15:45:1923/11/2022   15:45:19


