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Só existe Presente e Futuro com a Sustentabilidade.
Com essa certeza  a Comunidade do Sagrado Coração de 

Jesus desenvolveu vários  projetos relacionados ao seu Tema 
Transversal do ano de 2010.
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“SERÁ 
QUE NO JARDIM 

DE ARABELA
SEMPRE HAVERÁ

ESTA FLOR AMARELA?” 
(Maria Theresa – 7º. B))
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HÁ 100 ANOS 
UM MARCO  

NA EDUCAÇÃO 
EM BH

o Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus, nos seus 100 
anos de existência, reafirma 
seu compromisso de ser um 
marco na educação para a 
vIda, em Belo Horizonte!

neste ano, em seu Proje-
to educativo, a escola definiu 
como tema transversal “Por 
um Planeta sustentável...”. 
esse tema vem permeando a 
ação pedagógica dos educa-
dores nas diferentes áreas do 
conhecimento.

todas as datas significa-
tivas, no primeiro semestre, 
foram comemoradas com o 
foco no cuidado com a vIda 
do ser humano e com o am-
biente em que ele está inse-
rido.

vários trabalhos de 
campo, projetos e atividades 
foram desenvolvidos com vis-
tas à conscientização de cada 
membro da Comunidade edu-
cativa no reconhecimento de 
que na busca de um Planeta 
Sustentável é indispensável a 
ação efetiva de todos. Só as-
sim haverá possibilidade de 
vida no Presente e no futuro. 

o Planeta Sustentável é 
Sagrado para um Colégio 
que tem como princípios em 
sua filosofia os valores cris-
tãos tais como o amor, a Justi-
ça , a Solidariedade o respei-
to  e a defesa da dignidade do 
Ser Humano.

numa atitude de reco-
nhecimento, marcada por 
grandes feitos na educação 
formando cidadãos belori-
zontinos, há 100 anos, o Sa-
grado realizou a abertura de 
seu Centenário com uma so-
lenidade impar, no dia 29de 
maio de 2010.

Parabéns a todos que fi-
zeram e fazem parte da cons-
trução desta história!

regina folsta
gestora educacional

editorial POR UM PLANETA  
SUSTENTÁVEL

duas são as perguntas que a comunidade Sagrado 
Coração de jesus se faz: “Como será o amanhã dos seres 
humanos?” e “Como viver intensamente o dia a dia sem 

comprometer o planeta?”
na verdade, a busca de respostas para essas duas 

perguntas iniciais se tornou o ponto de partida para o 
desenvolvimento do Tema Transversal da nossa escola, 
no ano de 2010: Por uM PlaneTa SuSTenTÁvel!.

“OU CUIDAMOS DO 
PLANETA OU MORREMOS

NUM VENDAVAL 
CAUSADO PELO EFEITO 

GLOBAL!”
(Vinícius – 7º. A)

“OU VOCÊ CONSOME MUITO E 
DESTROI O PLANETA

OU VOCÊ NÃO CONSOME TANTO 
E CONSERVA O PLANETA.”  
(Diego – 7º. A)

WED 2010: World Environment Day 
(Dia Mundial do Meio Ambiente)

2010 – Ano Internacional da Biodiversidade.
Comemorado no dia 5 de junho 

e coordenado pelo Programa das na-
ções unidas para o Meio ambiente, o 
dia Mundial do Meio ambiente é a 
maior celebração global em torno de 
ações ambientais positivas e teve sua 
sede, este ano, em Kigali, capital da 
ruanda. Tem como objetivo chamar a 
atenção política para os problemas e 
para a necessidade urgente de ações.

o tema deste ano foi: “Muitas es-
pécies. um planeta. um futuro”.

a variedade de vidas do nosso 
planeta - conhecida como “biodiver-
sidade” - nos fornece alimentos, ves-
tuário, combustível, remédios e mui-

to, muito mais. você pode até achar 
que aquele besouro do seu quintal ou 
a grama que cresce na rua não tem 
nenhuma conexão importante com a 
sua vida - mas tem.  Mesmo quando 
uma única espécie é retirada dessa 
complexa teia da vida, o resultado 
pode ser catastrófico.

Por isso, a organização das na-
ções unidas declarou o ano de 2010 
o ano internacional da Biodiversi-
dade. essa é uma oportunidade para 
enfatizar a importância da biodiver-
sidade para o bem-estar humano. So-
mos milhões de pessoas dividindo o 
mesmo planeta com outras milhões 

de espécies. juntos podemos todos 
desfrutar de um futuro mais próspe-
ro e seguro.

Pensando numa ação local, mais 
próxima de nossa realidade, numa 
iniciativa do 2ª ano do ensino médio, 
coordenado pela profª de física Érika 
Giesbrecht, em comemoração ao dia 
Mundial do Meio ambiente e da eco-
logia, realizado, em uma cerimônia 
durante o momento cívico do dia 08 
de junho tivemos o prazer de comu-
nicar que a nossa escola funcionará 
como ponto de coleta seletiva de pi-
lhas e baterias usadas.

Erika Giesbrecht - Professora de Física

“O PLANETA ESTÁ 
QUERENDO UM 

AMIGO
QUE SAIBA DIZER

PALAVRAS DE 
PRESERVAR

O CÉU, AS MONTANHAS
E O MAR...”  

(Alice – 7º. B)

Ângela Oliveira (professora de língua Portuguesa) e regina Folsta (Gestora Pedagógica)
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Gruta Rei do Mato
no último dia 12 de abril, os alu-

nos do 6º ano do ensino fundamen-
tal realizaram uma visita de campo à 
Gruta rei do Mato localizada no mu-
nicípio de Sete lagoas - MG, a 68 km 
da capital.

Com 30 metros de profundidade 
e 235 metros de extensão, a gruta pos-
sui três salões com pinturas rupestres 
de seis mil anos atrás feitas a partir de 
sangue e gordura vegetal, a réplica do 
Xenorhinothericen bahiense, animal 
herbívoro que habitou a região no pe-
ríodo pré-histórico, e diversos espele-
otemas de grande raridade geológica.

durante a visita, os alunos pu-
deram identificar e analisar as rochas 
calcáreas, o solo e os minerais pre-

sentes nesta parte do carste mineiro. 
além disso, eles observaram os diver-
sos tipos de espeleotemas e pinturas 
encontrados na gruta, a fauna e a flora 
da região, refletindo “in loco” sobre os 
principais problemas ambientais pre-
sentes no ambiente cavernícola e seu 
entorno.

o trabalho de campo teve como 
principal objetivo proporcionar aos 
alunos a prática, a vivência e o expe-
rimento de temas trabalhados em sala 
de aula nas disciplinas de Ciências, 
Geografia, história, e história da arte, 
fazendo com que os conteúdos se tor-
nem cada vez mais significativos no 
processo de aprendizagem.

Fernando Miranda - Professor de Geografia

TRABALHOS DE CAMPO

Caraça – reforço à amizade e 
respeito ao meio ambiente
o trabalho de campo 

no Caraça constituiu uma 
importante atividade de 
pesquisa da flora da nossa 
região. Caminhamos por 
trilhas e observamos re-
presentantes de briófitas, 
pteridófitas, gimnosper-
mas e angiospermas. foi 
uma oportunidade para 
os alunos vivenciarem a 
exploração ambiental ao 
mesmo tempo em que se 
reforçou os laços de amiza-
de  com os colegas  e respeito ao meio 
ambiente.  

Wagner c. Silva – Prof. de Biologia

“ir ao Caraça foi 
uma experiência única 
e espetacular. a flora é 
exuberante e as cacho-
eiras deslumbrantes. 
Colocamos em prática a 
teoria dada em sala de 
aula”.  - Gabriel Bodo 
2°B

“a ida ao Caraça 
foi uma experiência 
enriquecedora por am-
pliar nosso conheci-
mento no contato com 

a natureza e para conhecer um marco 
importante na história de Minas Ge-
rais.” - Eduardo 2º. B

 
no dia 14 de abril, os alunos do 2º ano do ensino  

fundamental visitaram a fundação Zoo-Botânica da nossa 
 cidade para enriquecer os estudos de Ciências  

sobre os animais.

As borboletas possuem escamas  
coloridas nas asas.

Quase todas as espécies de                                                               
borboletas são ativas durante o dia.

A boca das borboletas tem a forma de um 
canudinho que é utilizado para sugar o 

néctar das flores.          
 “É preciso que eu suporte

duas ou mais larvas se quiser
conhecer as borboletas.”

Antoine de Saint-Exupéry,  
O Pequeno Príncipe

Professora Patrícia carneiro – 2º Ano do EF I

“Um lugar mágico onde as cores voam!!”

   “ Viver a educação ambiental é aprender a ....

estar de bem com a vida, 

compartilhar descobertas.

Sentir o som do vento e a energia da água,

encantar-se com o desabrochar de uma flor.

Trabalhar em equipe,

aproveitar os rejeitos de descobrir os jeitos....”

 Equipe do Serviço de Educação Ambiental. Fundação Zoo-Botânica
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o Colégio Sagrado Coração 
de jesus tem como tema transver-
sal para o ano de 2010, o cuidado 
com o Planeta Terra. 

“Por um planeta sustentá-
vel...”

estamos desenvolvendo ati-
vidades que proporcionam aos 
nossos educandos uma atenção 
especial com o planeta, para ga-
rantir a sua sustentabilidade e a 
vida.

Com o objetivo de conscien-
tizar as crianças sobre o cuidado 
com a água e como evitar o seu 
desperdício, realizamos, no dia 
26 de fevereiro, um trabalho de 
campo à estação de tratamento da 
água em Belo horizonte, no bairro 
Belvedere. 

os alunos tiveram a oportu-
nidade de conhecer como se pro-
cessa todo o tratamento da água 
e sua distribuição até as nossas 
casas.

Por meio de vídeos, palestras 
e visitação aos reservatórios de 

água, os alunos compreenderam 
todo o processo e estão dispostos 
a conscientizar suas famílias so-
bre a importância de usar a água 
de forma racional e econômica.

Crianças conscientes serão 
adultos responsáveis!

o trabalho de campo à Co-
PaSa enriqueceu nossos conhe-
cimentos quando aprendemos que 
a água retirada dos rios passa por 
várias etapas de tratamento. o pri-
meiro tanque limpa 22% da água. 

a água chega às nossas ca-

sas através de canos. ela chega 
apropriada para o consumo, pois 
a CoPaSa trata a água com uma 
qualidade de 100%.

Professoras do 5º ano do EF

“Devemos cuidar da água 
dos nossos rios e lagos, pois eles 
podem secar por causa da polui-
ção. Se a água acabar, não tere-
mos água para beber.

A água é vida!”
Steven, Sérgio e Vitória 5º A

Economia e Vida
Por um Planeta  

Sustentável
no primeiro horário, do dia 19 de feverei-

ro, o Sagrado abriu oficialmente a Campanha da 
fraternidade ecumênica 2010. o evento aconte-
ceu no espaço Cultural, reunindo os professores 
e alunos do 6o. ano do ensino fundamental ao 
3o. ano e do ensino Médio. após a abertura, feita 
pela Gestora educacional, regina folsta, o pro-
fessor de formação humana e Cristã, Waldemar 
Bettio, discorreu sobre o tema “economia e vida. 
relacionou a exposição com o banner do tema 
transversal do Colégio, “Por um planeta sustentá-
vel...”, que traz um grupo de pessoas, de mãos da-
das, voltadas para o planeta, em sinal de atenção, 
cuidado e compromisso. Prosseguiu com o hino 
da Campanha da fraternidade. 

Waldemar Bettio

Professor de Formação Humana e cristã

Economia: da nossa 
casa para o mundo
as crianças da educação infantil e do en-

sino fundamental i refletiram passos concretos 
para administrarem melhor  “o próprio corpo e 
o mundo”, ou seja todas  as nossas “casas”.  elas 
foram incentivadas a perceber que regras simples 
podem fazer uma grande diferença e que estas 
contribuem significativamente para a sustentabi-
lidade do Planeta.

as crianças da educação infantil levaram 
para suas casas uma “plantinha” como compro-
misso de cuidar da vida.

as atividades de reflexão e vivência da Cam-
panha da fraternidade aconteceram durante toda 
a primeira etapa. nosso objetivo é formar crian-
ças solidárias, que tenham uma visão crítica e um 
consumo responsável.

Juliana caixeta – Professora de Formação Humana e cristã

COPASA
A água é um bem precioso! Água é vida!

o dia 1º de maio, abolição da 
escravatura, foi revisitado sob a 
perspectiva do trabalho dos cata-
dores de papel e materiais reciclá-
veis. os nossos alunos do 1º ano 
do ensino Médio visitaram a aS-
Mare (associação dos Catadores 
de Papel e Materiais recicláveis) 
no dia 26/04/10, segunda-feira. de-
senvolvemos um projeto em sala 
de aula que contempla a leitura da 
obra de Carolina Maria de jesus, 
“Quarto de despejo” e também 

aborda o nosso tema transversal 
“Por um planeta sustentável...”. as 
discussões sobre o tema ocorrem 
de forma multidisciplinar e os tra-
balhos de campo são uma forma de 
aliar a teoria à prática, ou melhor 
dizendo, ver fora da escola como as 
ações e políticas públicas dão con-
ta de resolver os problemas sócio-
ambientais. nossos alunos muito 
aproveitaram essa atividade práti-
ca, pois puderam seguir o roteiro 
prévio que fizemos juntos em sala 

de aula, mas, sobretudo, aprende-
ram aquilo que não se encontrava 
no roteiro: o contato com a dura 
realidade de numerosas famílias 
que tiram seu sustento daquilo que 
muitas vezes descartamos...

Perguntaram, observaram, 
ouviram e viram... essas vivências 
produzem efeitos muito eficazes 
na construção de indivíduos críti-
cos, cônscios de suas responsabili-
dades e solidários.

Mariane lemos capelli Nogueira – Professora 

RECICLANDO

TRABALHOS DE CAMPO
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Segundo a organização Mun-
dial de Saúde – oMS - saúde é o mais 
completo estado de bem-estar físico, 
mental e social e não a simples au-
sência de doença. ou seja, uma pes-
soa saudável não é aquela que não 
está doente, mas a que tem o corpo 
e a mente funcionando em harmonia, 
para desempenhar os papéis que ca-
bem a cada um, com  o máximo de 
bem-estar, disposição e vitalidade. 

 Sabendo da importância desse 
tema, os alunos do 4º ano do ensino 
fundamental do Colégio Sagrado Co-
ração de jesus lançaram, no dia 31 de 
março, a “Campanha da Saúde”. 

Gislane Marcondes Vieira  
Professora do 4º Ano do EF I

 

Dia Mundial da Saúde
No dia 07 de abril é comemorado 

o Dia Mundial da Saúde. 
durante o Momento Cívico realizado pe-

los alunos do 2.o ano B eM, alberto, renato, 
Pedro Perez, arianne, eduarda, Bruna e Mile-
na horta lembraram essa data tão importante 
com a leitura de um texto e a produção de um 
Mural. 

o texto produzido pelos alunos enfoca 
que o conceito de saúde deve ir além do 
clássico pensamento que define saúde como 
ausência de doenças. no texto, saúde é 
definida como um estado de equilíbrio geral 
onde o ser humano deve ser suprido de suas 
condições básicas.

Parabéns aos alunos pelo seu empenho 
e criatividade.

Wagner c. Silva -  Professor de Biologia-2º Ano EM

Dia Internacional da Mulher no Sagrado

O PAPEL DA MULHER BRASILEIRA

Ser mulher na atualidade não 
é somente dar à luz, é criar. Ter 
o dom de criar alguém é uma dá-
diva. 

nos dias atuais, a mulher 
tem participado ativamente dos 
movimentos políticos. discutem 
as suas questões, em todos os as-

pectos possíveis, e já tem tomado 
consciência de sua tarefa no mun-
do político em que está inserida. 
Muitas se candidatam à presi-
dência ou a cargos políticos, pois 
atualmente ela tem esse direito 
respeitado.

no dia 8 de março de 2010, no 

Sagrado, ocorreu uma manifestação 
cultural do 7° ano em homenagem  
ao dia internacional da Mulher. as 
professoras rizete, Ângela e Priscila 
organizaram esse momento para 
nos proporcionar reflexão e ale-
gria.

Isabela de castro lucas Pimenta. - 7º ano B

Dia Internacional 
contra a  

Discriminação Racial
no dia 21 de março de 1960, na cidade 

de joanesburgo, na África do Sul, em plena 
política de segregação racial conhecida como 
apartheid, 20 mil negros protestavam contra 
a lei do passe, que os obrigava a portar cartões 
de identificação, especificando os locais por 
onde eles podiam circular.

no bairro de Shaperville, os manifes-
tantes se depararam com tropas do exército. 
Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o 
exército atirou sobre a multidão, matando 69 
pessoas e ferindo outras 186. essa ação ficou 
conhecida como o Massacre de Shaperville. 
em memória à tragédia, a onu – organização 
das nações unidas – instituiu 21 de março 
como o dia internacional de luta pela elimi-
nação da discriminação racial.

no momento cívico do último dia 23 de 
março, os alunos do 8º ano relembraram, rea-
lizaram discussões sobre o tema e mostraram 
toda sua indignação contra as diversas formas, 
veladas ou não, de discriminação racial.

Fernando Miranda – Professor de Geografia
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19 de abril 

Dia do ÌNDIO Comemorado no Infantil 
Por meio de brincadeiras, as crian-

ças indígenas aprendem várias coisas: 
caçar, pescar, plantar, fazer panelas de 
barro, trançar cestos e outras coisas 
mais. as crianças sempre acompanham 
seus pais nessas tarefas. nas aldeias, as 
crianças brincam com os seus animais 
de estimação: cachorro, arara, macaco, 
quati e papagaio. Muita brincadeira nos 
banhos de rio e nas corridas pela mata. 

aprendem muito com as histórias con-
tadas pelos índios mais velhos sobre 
animais e plantas, origem do mundo, 
além da própria história do seu povo e 
de seus costumes.

de acordo com os conhecimentos 
citados acima é que trabalhamos com as 
crianças tendo como objetivo conhecer 
elementos da cultura indígena, o local 
onde vivem, pintura corporal, brinca-

deiras infantis, danças e músicas.
o aprendizado culminou com a 

apresentação de uma música em que 
as crianças representavam  os Índios 
dentro de um bote. logo após, foram 
degustados vários alimentos trazidos 
pelas famílias dos alunos do infantil 
tendo como  objetivo conhecer alguns 
alimentos que usamos e que são de ori-
gem indígena.                                    

Professora Andreza Gomes - Infantil III A

MÍDIA E ELEIÇÕES 
SÃO TEMA DE  

MOMENTO CÍVICO 
NO SAGRADO
em comemoração ao dia da 

Mídia – 21 de junho – as turmas do 
3º ano do ensino Médio do Sagrado 
apresentaram um trabalho conjunto 
para todos os alunos do ensino fun-
damental ii e ensino Médio, cujo 
objetivo foi discutir o papel da mí-
dia no processo eleitoral brasileiro.

essa temática foi escolhida pe-
los próprios alunos do 3º ano, já em 
idade de envolverem-se no processo 
eleitoral e interessados em refletir 
sobre os pontos positivos e negati-
vos da mídia na escolha de candida-
tos às eleições em todos os níveis.

Por meio de três vídeos, foram 
apresentadas situações, informa-
ções e questões relativas a aspectos 
como a manipulação da mídia em 
debates eleitorais, o que é permitido 
ou proibido aos candidatos utiliza-
rem na divulgação de suas propos-
tas, e, ainda, a utilização de mídias 
eletrônicas , como orkut, facebook 
e sites próprios, a grande novidade 
das eleições de 2010.

Mônica Matos – Professora de História

um dia destes, arregaçamos as 
mangas e fomos ao Trabalho de Cam-
po: visita ao interessantíssimo Museu 
das Telecomunicações situado à ave-
nida afonso Pena, no edifício da oi. 
o espaço é muito rico e nos conta a 
trajetória dos meios de comunicação, 
desde as investidas das expedições 
do incansável Marechal Cândido 

DIA INTERNACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES
rondon pelo sertão brasileiro, levan-
do o telégrafo, até o mais sofisticado 
aparelho celular e telas de altíssima 
definição. Tudo isso permeado por 

sistemas interativos e muito atraentes 
para o público jovem. os alunos tive-
ram a oportunidade de experimentar 
e ver os aparelhos telefônicos antigos, 

os orelhões com suas fichas, os apare-
lhos telefônicos usados na zona rural 
(com suas atraentes manivelas!!!) e 
ainda telégrafos, o sistema de Código 
Morse e muito mais... Muita novidade 
em meio a um mundo de “escombros” 
que muito nos auxiliou a nos manter-
mos ligados uns aos outros.

a visita rendeu-nos uma expo-
sição de materiais, gentilmente cedi-
dos pelo Museu, nas dependências 
do Colégio, além de uma interessan-
te palestra para os alunos do 2º. ano 
do ensino Médio.  debatemos o tema 
em sala de aula e preparamos o nos-
so painel. Tecnologia à distância é a 
praia dos jovens... 

Mariane lemos capelli Nogueira  - Profª de língua 
Portuguesa e literatura Brasileira do Ensino Médio
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DIA DA  
INTEGRAÇÃO 
NACIONAL

o dia 31 de março é comemora-
do “o dia da integração nacional”, 
tendo como finalidade minimizar as 
diferenças econômicas existentes nas 
várias partes do país. a integração é 
um conjunto de políticas que permi-
tem o desenvolvimento sustentável 
das economias regionais do país, ten-
do como principal função ajudar no 
controle dos investimentos do gover-
no Brasileiro.

o Ministério da integração 
nacional é uma autarquia do Gover-
no federal Brasileiro que formula que 
conduz a política de desenvolvimen-
to nacional integrada. esse ministério 
tem como objetivo formular planos 
e programas regionais de desenvol-
vimento, obras contra as secas e de 
infra-estrutura, ordenação territorial, 
obras públicas.

Natália S. e larissa – 9º Ano A

Dia Mundial  
do Trabalho

no dia 04 de Maio de 2010, re-
alizamos o Momento Cívico do dia 
Mundial do Trabalho.

esse Momento foi organizado 
pelos alunos dos 7° a e B com a su-
pervisão das professoras Priscila e 
fernanda. foi muito bom e enrique-
cedor para todos! Cantamos o hino 
nacional, os alunos ana laura 7B, 
arthur 7B, júlia 7a, lorena 7a e Pris-
cila 7a leram poesias e textos histó-
ricos, o aluno rodrigo 7B apresentou 
um Power Point feito por ele mesmo.

Parabéns aos alunos e que todos 
nós, trabalhadores, possamos ajudar 
nosso país a ser cada dia melhor!

Priscila – Professora de Matemática 

Graças à participação efetiva de 
uma dezena de estudantes de várias 
séries e com a ajuda de videoclipes, 
músicas e oração, a comunidade edu-
cativa teve a oportunidade de refletir 

sobre o significado profundo da Pás-
coa e da nação, sentir seu entrelaça-
mento e sair motivada a construir a 
Páscoa no dia-a-dia da nação, contri-
buindo para um adequado ambiente 

educativo no Colégio, o diálogo e a 
união familiar, a justiça e a paz na 
sociedade e a sustentabilidade do 
Planeta.
Waldemar Bettio – Prof. de Formação Humana e cristã

PÁSCOA E CIDADANIA

após uma reflexão sobre o 
tema da Campanha da fraterni-
dade 2010, “economia e vida”, as 
crianças do infantil e da educação 
fundamental i se prepararam para 
celebrar a vida nova.

entre uma descoberta e outra, 
elas compreenderam que a vida se 
torna nova quando abrimos o cora-
ção para o amor a deus e para suas 
criaturas. assim, vivemos a ressur-
reição Cósmica.

a Celebração da Páscoa foi a cul-
minância de uma vivência intensa do 
amor de deus que circula entre nós e 
nos torna cada vez mais humanos

Juliana caixeta - Professora de  
Formação Humana e cristã

PÁSCOA CÓSMICA

as crianças do fundamental i 
preparam com muito carinho um Sa-
rau para homenagear suas mães.

 Cantar a beleza da vida, deixar 
fluir a emoção e expressar a gratidão 
foram as motivações do nosso sarau.

SARAU EM  
HOMENAGEM  

àS MÃES!

COROAÇÃO  
DE MARIA

                  a coroação celebrada 
pelas crianças da educação infantil e 
1º ano da educação fundamental i 
neste ano  de 2010 teve como enfoque 
o Planeta Sustentável.   À Maria, mãe 
de jesus, foram ofertadas amostras da 
terra, da água, do ar e dos animais.

as crianças colocaram aos pés 
de Maria os dons que a mãe natureza 
nos oferece como forma de louvor e 
gratidão.



os jogos internos do Colégio 
Sagrado Coração de jesus tiveram 
como tema CoPa na ÁfriCa. na 
abertura, no dia 22 de maio, os alu-
nos apresentaram danças de diversos 
países, rap da copa, saudação africana 
e representaram os animais símbolos 
da África, além do desfilarem na sole-
nidade de abertura com acendimento 
da pira olímpica, juramento do atleta 
e hino nacional.

os jogos foram até o dia 27 de 
maio, contando com diversas mo-
dalidades em disputa, enfatizando 
o trabalho em equipe, a cooperação, 
o companheirismo, a socialização, o 
respeito aos colegas, árbitros, profes-
sores e regras. 

foi um sucesso, pois os alunos 
vivenciaram o ganhar e o perder por 
meio de atividades lúdicas. na verda-
de, foi um pequeno laboratório para 
outras situações de suas vidas. 
Adriana e rodrigo - Professores de Educação Física
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Jogos Internos – Copa na África

Paisagens lindas
Que nunca vão ser iguais

Vejo um céu de estrelas 
E cada estrela com seu formato

Da minha janela eu vejo
Pessoas que passam
Outras que ficam
Alegres e leves
Tristes e cinzas

Da minha janela eu vejo
Pessoas lindas
Que nunca vão ser iguais

Vejo um mar fascinante
De ondas brilhantes
Cheias de mistério

Nelas a vida vem ...
Bate, canta, dança
A vida vai...
Sente, fala, cala, cansa

Da minha janela eu vejo
O sol nas montanhas
Pássaros no ar,

Vento de folhas,
Brincadeiras de crianças
Ruas de ladrilhos

Da minha janela eu vejo
Uma criança jogada
Na porta fria e escura
Barriga vazia
Coração sangrando

Da minha janela eu vejo
Prédios  que arranham o céu
Muitos carros em fila

Vejo árvores cortadas
Florestas devastadas
Rios secos e
Animais no exílio

Da minha janela eu vejo
A vida como ela é.                                     

LEITURA E ESCRITA - 1º CÓDIGO DA MODERNIDADE
não é por acaso que a poesia é 

comemorada no dia 14 de março.
o dia foi escolhido em home-

nagem ao nascimento de Castro al-
ves, em 14 de março de 1847.Poeta 
do romantismo, ficou conhecido 
como o “poeta dos escravos “.ele 
foi um dos maiores nomes da po-
esia brasileira. Sua arte era movida 
pelo amor e pela luta por liberdade 
e justiça.

declamando ou escrevendo, fa-
zer poesia é expressar-se de forma a 
combinar palavras. É criar um outro 
mundo mais “bonito ou mais intenso 
ou mais significativo”.

   a poesia expressa o sentimento 

das pessoas, é a arte da linguagem hu-
mana. Quem melhor do que o poeta 
consegue imortalizar os sentimentos? 
e quem não se delicia com a beleza 
das canções de nossos poetas?

os alunos do 6º. ano também 
mostraram seu lado poeta. na oficina 
de Textos, sob a orientação da Prof. 
rizete, eles criaram belos poemas que 
depois foram expostos num mural do 
pátio do Colégio. 

agora, o 6º. ano quer presentear 
a Comunidade Sagrado com um gos-
tinho de sua sensibilidade. Para isso, 
cada aluno contribuiu com um verso 
deste lindo poema:

DA MINHA JANELA EU VEJO         

DATAS COMEMORATIVAS

rizete - Professora de língua Portuguesa  e alunos do  6º ano
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ouvir e ler histórias tem uma 
importância que vai além do prazer: 
ajuda na formação de um ser pensan-
te, autônomo, sensível e crítico que, 
ao entrar nesse processo prazeroso, 
delicia-se com histórias e textos diver-
sos, contribuindo dessa forma para a 
construção do conhecimento. 

através de um conto ou de uma 
história, a criança pode conhecer 
coisas novas, para que, efetivamen-
te, seja iniciada a construção da sua  
linguagem, da oralidade, dos valores 
e dos sentimentos, os quais ajudarão 
na sua formação pessoal.

a ideia central do ProjeTo 
liTeraTura é inaugurar a BiBlio-
TeCa de Sala proporcionando um 
momento de leitura diário: eduCar 
Pelo eXeMPlo.

Despertar o desejo pela leitura

O AUtOr PIErrE ANDrÉ AUtOGrA-
FANDO O lIVrO, EMENGArDA, A 
BArAtA! FOI UM MOMENtO DE MUItA 
EMOÇÃO!  

EStE  É  O  NOSSO  cANtINHO  DE  lEItUrA.
AQUI  OUVIMOS  E  cONtAMOS  HIStÓrIAS, 
NOtÍcIAS... E  É  clArO,  VIAJAMOS  PElO  
MUNDO ENcANtADO  DA   lEItUrA!

apreciem esse momento de ale-
gria e aprendizagem com a presença 
do autor Pierre andré e as famílias!!!

o 1º ano do ensino fundamental 
visitou a sede do jornal estado de Mi-
nas no dia 26 de maio, onde entende-
ram toda a organização e estruturação 
do jornal, onde os alunos acompa-

nharam todo o processo  de produção 
das notícias, proporcionando aos alu-
nos um momento de muita participa-
ção e aprendizagem! 

Denise carneiro – Professora do 1º Ano do EF

Excursão ao Estado de Minas

TEATRO  
“PITUCHINHA” 
INFANTIL III
    assim tudo começou...
     hoje tem ‘faz de conta’?
     tem, sim senhor...
     tem fada?
     tem pintura de rosto?
     tem, sim senhor...
Como é gostoso o dia do ‘faz de 

conta’! vestir fantasia... Transformar-
se em borboleta, bailarina, príncipe... 
Personagens das histórias...
Pituchinha, Pompom e Polichinelo... 
de repente começamos a representar, 
fazer de conta que somos persona-
gens, que fazemos parte da história, 
do livro da Pituchinha.
Pituchinha: a boneca que fala; o es-
curo que mete medo; o soldado que é 
valente, mesmo sem arma...
Pompom, um bebê... Criança de três 
anos que gosta de ser grande, de ar-
riscar. Crescer??? hummm... dá um 
pouquinho de medo. 

Ser um Polichinelo, o palhaço que faz 
graça, faz palhaçadas.

o faz de conta se transformou 
neste espetáculo! resultado real de 
um dos objetivos do infantil iii: am-
pliar o vocabulário, desenvolver a ca-
pacidade de expressão; ter prazer em 
realizar uma proposta de trabalho.

Com vocês o espetáculo teatral:  
Pituchinha!!!!

 encenada pelos artistas do in-
fantil iii_ das professoras andreza 
e juliana, diretoras do espetáculo e 
suas auxiliares  Carolina e renata. 

Andreza e Juliana – Professora do Infantil III A e B

ONDE TUDO COMEÇOU
ORIGEM DO HOMEM NAS ARTES

desde os primórdios, o ho-
mem sempre teve a necessidade 
de expressar seus pensamentos 
por meio de desenhos, esculturas, 
utensílios etc. através destes res-
quícios, podemos entender 
e remontar a história ao 
longo dos anos. nesse 
sentido,  o estudo das 
artes proporciona en-
tender melhor as ações 
e os porquês das mani-
festações espontâneas 
do homem primitivo 
e as ações do homem 
moderno. 

aliando a teo-
ria à prática, os alu-
nos puderam expe-
rimentar os óxidos 

minerais e realizaram trabalhos 
lindíssimos (esculturas e potes de 
cerâmica), usando terra como tin-
ta, do mesmo jeito que os homens 
primitivos faziam na pré-história.
laura Paola – Professora de História da  Arte 

Denise carneiro - Profª do 1º Ano – Fundamental I
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Pequenos  
cientistas em 

ação
os alunos do 2º ano do ensino 

fundamental estiveram no laborató-
rio de Ciências para observar os ór-
gãos do corpo humano.

eles também pesquisaram e re-
gistraram algumas curiosidades  so-
bre o corpo humano.

FIQUE SABENDO

nosso corpo possui ossos e múscu-
los. os ossos dão firmeza ao corpo. o 
conjunto dos ossos forma o esqueleto.  
Ana Luiza Vidal

o corpo humano é o único que conse-
gue manter a temperatura do próprio 
corpo.  Marcela Morais

o corpo humano tem quatro a cinco li-
tros de sangue circulando.  Lia Loures

um adulto tem mais de 100.000 fios 
de cabelo.  Henrique Belo

o tamanho de uma célula é de 10 mi-
límetros.   Vinicius Cabral

uma pessoa normal tem de 120 a 150 
mil fios de cabelo na cabeça. o cabelo 
cresce cerca de vinte centímetros por 
ano, mais rapidamente no verão e à 
noite. o fio de cabelo vive por três 
anos e então é trocado por outro, que 
nasce no mesmo poro. 
os cabelos são tão firmes na cabeça 
que suportariam um peso de 80 qui-
los. uma trança aguentaria entre 200 
e 300 quilos.    Isaac Fima 

você sabia que ninguém consegue 
lamber o cotovelo? Rafael Polleto

o coração da mulher bate mais rápi-
do que o do homem.  as mulheres pis-
cam duas vezes mais que os homens.
Arthur Silva

a língua é o músculo mais forte do 
corpo humano. Júlia Carvalho

o estômago esmaga e comprime o ali-
mento tornando-o uma mistura pasto-
sa.  Maria  Luiza Santos  da Visitação

HISTORIADORES DO 3º ANO DO EF

telefone da família  do aluno Henri-
que Botelho

Ferro a carvão  da  família do 
aluno  Gustavo

Jornal  Inconfidência – Edição 
Histórica- da família da aluna 

Maria clara.

os alunos do 3º ano do ensino funda-
mental desenvolveram um estudo interes-
sante  sobre o trabalho do historiador e das 
fontes históricas.

eles coletaram objetos e materiais 

curiosos, utilizados antigamente, analisa-
ram, classificaram e montaram o acervo do 
museu construído pelas crianças.

veja a  seguir os historiadores  do 3º 
ano do ensino fundamental.

este ano a festa de junho fez par-
te das comemorações do Centenário 
situando o Colégio Sagrado Coração 
de jesus no contexto mundial, onde 

as irmãs Missionárias Servas do espí-
rito Santo atuam. alguns países foram 
contemplados com danças e comidas 
típicas.

RAÍZES FOLCLÓRICAS DO SAGRADO
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PRÁTICA DE LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
os trabalhos estão sendo muito 

bem elaborados e os alunos têm  com 
muita motivação em realizá-los.

na década de 1980, a luta era cha-
mada esporte de combate. Mas, seja 
qual for a nomenclatura, as lutas sem-
pre se mostraram muito ricas e compe-
tentes para se alcançar alguns objetivos 
da educação física na escola, como as 
experiências motoras, o contato corpo-
ral, a elaboração de estratégias de com-
bate, a troca de informações entre os 
alunos, e os ensinamentos milenares de 
respeito e de autoconfiança . 

embora lutas e artes Marciais, em 
princípio, pareçam atividades violentas 
e agressivas, durante as aulas destina-

das a essas práticas, os alunos enten-
dem a diferença entre lutas e artes 
Marciais e também que, para participar 
de qualquer uma das duas, são necessá-
rios agressividade controlada e espírito 
esportivo. Conscientes disso, as lutas e 
as artes Marciais propiciam a participa-
ção empolgante dos alunos.

essas atividades de combate foram 
realizadas com a alegria de uma brin-
cadeira qualquer, mostrando que não 
há nada de errado, em princípio com 
qualquer atividade. Tudo depende da 
conscientização do grupo e de como o 
processo é conduzido.

Prof. Elson t. Damasceno ( Educação Física )

CAMPANHA NACIONAL ANTIDROGAS
a Semana nacional antidrogas foi 

instituída pela Secretaria nacional 
antidrogas – Senad, em solidarieda-
de ao esforço internacional de com-
bate às drogas, que convencionou o 
dia 26 de junho como o “dia interna-
cional da luta Contra  uso indevido e 
Tráfico de drogas”. “É mais um fator 
de proteção desenvolvido pela Polí-
cia Militar para a valorização da vida 
e contribui  para o fortalecimento da 
cultura da Paz e para a construção 
de uma sociedade mais saudável e 
feliz”.

Como forma de contribuir na pre-

venção d o uso/Tráfico de drogas no Bra-
sil, principalmente em nossa cidade, a 
comunidade educativa do Colégio Sagra-
do Coração de jesus promoveu, no dia 23 
de junho, diversas ações com o objetivo 
de apoiar os  Órgãos que também lutam 
contra as drogas no Brasil.

os alunos do 6º ao 8º ano do  en-
sino fundamental que participaram 
do Proerd (Programa educacional 
de resistência às drogas e a violên-
cia) distribuíram, no entorno da esco-
la, folhetos educativos com o tema: “o 
Sagrado, em seu centenário, torce pela 
vida na luta contra as drogas.”, com 

explicações sobre os efeitos das dro-
gas no organismo, além de coletores 
de lixo para veículos, numa referên-
cia ao nosso tema transversal  -  2010: 
“Por um Planeta Sustentável...”

Marcou também o evento, uma 
caminhada em direção à Praça da liber-
dade, onde foi montado um stand com 
folhetos alusivos à  campanha e uma 
blitz educativa, chamando a atenção da 
sociedade para o movimento.

Contamos durante todo o evento, 
com o apoio da Policia Militar e da Patru-
lha escolar de Belo horizonte.           

cláudia Milagres - Orietadora Educacional

CONSELHO DE ALUNOS
no dia 16 de abril foi empossado o Conselho de 

alunos/2010, no Teatro do Colégio. esse momento 
contou com a presença da Gestora educacional,  ad-
ministrativa, equipe Pedagógica, Professores e de to-
dos os alunos.

o Conselho é composto por três alunos de cada 
turma, eleitos pelos alunos, professores e equipe peda-
gógica.

algumas propostas já foram apresentadas por eles 
com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre todos 
da comunidade escolar tendo em vista  aprimorar cada 
vez mais o processo ensino-aprendizagem e o ProjeTo 
eduCaCional da eSCola.

Parabéns ao representantes de 2010
cláudia Milagres – Orientadora Educacional
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grÊmIo eStudantIl do ColégIo  
Sagrado Coração de JeSuS – geCSCJ

 i  – Presidente – Mariana hermeto– 9ºB

 ii  – vice Presidente – andré viana– 1ºB

 iii  – Secretário Geral – Bárbara emmanuelle – 1ºB

 iv  –  i Tesoureiro – Mariana Mesquita – 1ºa

 v  – ii Segundo Tesoureiro – eduarda vianna – 2ºB

 vi  –  diretor Cultural – daniel Costa -  1ºa

 vii  –  diretor esportivo – luiza freire – 1ºa

 viii  –  diretor de Mídia – victor aguiar – 1ºa 

 iX  –  diretor Social -– adriana aguiar – 1ºB

 X  –  vice diretor Social – letícia faria – 1ºB
cláudia Milagres leite - Orientadora Educacional

GRÊMIO ESTUDANTIL DO SAGRADO

o Colégio Sagrado Coração de 
jesus, no ano do seu centenário, é a 
única escola de Belo horizonte que, 
atualmente, conta com uma banda 
composta por crianças de 5 a 7 anos.

os alunos integrantes da fanfarra 
são selecionados por um teste rítmico-
musical,  e já estão ensaiando sob a re-
gência da Professora de música Maria 

do Carmo Péret dias.
entre bombos, liras, repiques, sur-

dos e pratos, os pequenos músicos espe-
ram, ansiosamente, pelo dia em que se 
apresentarão não só dentro do Colégio, 
como para toda a comunidade de Belo 
horizonte, em seus belos uniformes, 
desenhados especialmente para eles.
Maria do carmo Péret Dias – Professora de Música

FANFARRA MIRIM

EXPEDIENTE CaPtação de Informação: Maria Geralda, lucas eugênio, leda larêdo, 
Maria Celina / Seleção e organIZação daS matériaS: eliana Melo e regina folsta / re-
vISão: Ângela Maria G. P. de oliveira, regina folsta

fotoS: elisângela Mara, lucas eugênio e professores / ProJeto grÁfICo e dIagramação: 
eliana Melo, lucas eugênio e regina folsta, Gráfica lanna

EXPERIÊNCIA SABOROSA
À convite da minha filha júlia Mattos do infantil iv, estivemos para almoçar 

no restaurante do Colégio. foi muito interessante a experiência, pois sentimos 
naquele momento uma proximidade enorme ao ambiente escolar. o local extre-
mamente agradável, o cardápio oferecido atendeu todas as nossas expectativas.

recomendo e numa próxima oportunidade voltarei com a família.
Kenia Melasipo Mattos Monteiro

no dia 26 de junho, aconteceu em sessão 
solene, a posse do Grêmio estudantil do Colégio 
Sagrado Coração de jesus.

o evento contou com a presença de todos 
os alunos do 6º ano ef ii ao 3º ano eM, além de 
professores, equipe pedagógica e funcionários de 
várias áreas da escola. foi um momento de grande 
importância, pois se trata do primeiro grêmio do 
colégio e significa uma mudança de paradigma 
entre os membros da comunidade escolar, a exis-
tência de uma gestão democrática do processo, o 
que favorece a formação para a cidadania.

Parabenizamos aos alunos que compõem a 
chapa vencedora e esperamos que seja desenvol-
vido um trabalho transparente e participativo, 
incentivando sempre a boa convivência, o diálo-
go e o respeito mútuo.

Aluna do  
SAGRADO  
“brilha” no ENEM  
PARABÉNS!

a aluna Helena da Silva Pinto ob-
teve como resultado na redação do 
enem/2009  = 1000 em 1000

o desempenho perfeito da helena, nada mais é 
do que o resultado do compromisso com  uma ação 
educativa responsável de nossa aluna e o altíssimo 
nível de qualidade do Colégio “Sagrado Coração de 
jesus”. o resultado dos demais alunos nada deixou a 
desejar.

Motivados com tanto sucesso, estamos trabalhan-
do diuturnamente para proporcionar mais alegrias aos 
nossos alunos e às suas respectivas famílias.

ParaBÉnS a helena e a TodoS oS noSSoS 
alunoS Que aPreSenTaraM uM eXCelenTe 
deSeMPenho no eneM/2009.

“Mariane, você sempre me disse que eu passa-
ria onde eu tentasse devido a minha redação. Tentei 
UFMG, UFV e fiz ENEM. 

ufMG – 33º lugar
Yfv – 4º lugar
eneM – 1000 em redação.
devo agradecer a muitos, mas, sem dúvida você 

é a primeira. obrigada por acreditar em mim, ensinar 
tão bem, e contar mais essa pedra! um beijão, helena”



Belo Horizonte ensaiava seus primeiros passos como nova 
capital do Estado e nosso Colégio já se entregava à tarefa de 
preparar as gerações do futuro. Ao longo desse tempo, milha-

res de alunos levaram para suas vidas o acervo de conheci-
mento, afeto e valores que sempre orientou nossa atuação. 
O Colégio Sagrado Coração de Jesus completa 100 anos de 

uma história viva e atuante. Nossa comemoração começou em 
Maio de 2010 e se estenderá pelos próximos 12 meses, até a 

grande festa de encerramento.



no dia 29 de maio realiza-
mos um evento que faz 
parte das comemorações 

do Centenário do Colégio Sagrado Co-
ração de jesus.

esse tradicional colégio de Belo 
horizonte foi fundado, no dia 15 de ja-
neiro de 1911, pelas Missionárias Ser-
vas do espírito santo e funcionava como 
um curso elementar de sete anos de du-
ração e internato para meninas.

em 1925, teve inicio o curso nor-
mal, reconhecido na época como mode-
lo em Belo horizonte e na  região, de 
onde advinham jovens para estudar . 

em 1942, o até aquela época cha-
mado  Ginásio Sagrado Coração de je-
sus  foi autorizado a funcionar como 
Colégio Sagrado Coração de jesus.

em 1976, iniciou-se o curso infan-
til Sagrado Coração de jesus e, em 1977, 
o curso científico.

em 1989, a câmara municipal de 
Belo horizonte conferiu à congregação 
das missionárias servas do espirito san-
to a medalha da ordem do mérito legis-
lativo, como reconhecimento aos servi-
ços prestados pelas irmãs no município 
de Belo horizonte.

em 1992, houve um fato marcan-
te: o tombamento oficial do prédio do 
colégio pelo conselho deliberativo do 
patrimônio cultural do município. o 
conselho definiu o tombamento como 
a  “interpretação do sentimento da co-
munidade belorizontina que reconhece 
na escola um marco na historia educa-
cional, social, religiosa e da arquitetura 
da cidade.”

ao longo desses cem anos, o colé-
gio tem oferecido à juventude uma sóli-
da formação intelectual, ética, cívica e 
religiosa. 

a comemoração iniciou-se com 
uma solene celebração eucarística pre-
sidida pelo arcebispo dom Serafim de 
araújo.

a assembléia estava pontilhada 
de veneráveis cabeças brancas, sorrisos 
abertos e olhos faiscantes, reflexos das 
dezenas de ex-alunas que vieram de 
perto e de longe, sozinhas ou acompa-
nhadas, desejosas de rever o educandá-
rio que as acolheu em décadas passadas 
e do coração e mente não lhes sai. uma 
orquestra abrilhantou o momento, har-
monizando músicas antigas e novas, 
demonstrando a capacidade do Colégio 
de abrir-se ao contemporâneo sem des-
cuidar da tradição. irmãs vindas de vá-
rias comunidades, cidades e estados se 
fizeram presentes, reencontrando-se e 
oportunizando às suas ex-alunas o pra-
zer de reencontrá-las. o ambiente trans-
pirava alegria, espiritualidade e ação de 

graças. no final, a ir. ana elídia Caffer 
neves, vice-coordenadora das Missio-
nárias Servas do espírito Santo, emo-
cionou os presentes com palavras de 
agradecimento e confiança no futuro.

finda a celebração, a emoção con-
tinuou. Convidados a usufruírem de um 
saboroso Brunch, os presentes percorre-
ram o corredor que interliga a capela ao 
pátio central do Colégio. nesse corre-
dor, as paredes haviam sido revestidas 
do chão ao teto com fotos históricas 
ampliadas, e as ex-alunas iam identifi-
cando amigas, professores, turmas e a si 
próprias, apontando e mostrando o que 
descobriam umas às outras, aos filhos e 
netos. lágrimas brotaram. Gargalhadas 
foram ouvidas. episódios que jaziam 
nos recônditos do subconsciente foram 
aflorando e sendo compartilhados. Tais 
evocações e partilhas continuaram ao 
som da banda do Corpo dos Bombeiros 
e foram perpetuadas nas mensagens es-
critas no “Mural do Centenário”, trans-
bordantes de afeto e agradecimento.

após o Brunch oferecido, os con-
vidados dirigiram-se para o espaço 
Cultural onde foi lançado o selo come-
morativo personalizado dos 100 anos 
do Colégio Sagrado Coração de jesus. 
nesse momento contamos com a pre-
sença nessa comemoração dos 100 
anos, contamos com a presença  do 
ministério das comunicações, por meio 
da empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos, lançando, na oportunidade, o 
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selo personalizado “100 anos do Colé-
gio Sagrado Coração de jesus”. 

o selo postal personalizado lança-
do neste momento, em comemoração 
ao centenário do colégio,  é composto 
por duas partes: a primeira, um selo de 
carta comercial de primeiro porte, onde  
estão impressas as imagens das monta-
nhas mineiras, da bandeira do estado e 
da igreja do serro sobreposta ao mapa 
de minas gerais. a segunda parte con-
tém a imagem da fachada do prédio do 
colégio – uma construção iniciada na 
época da inauguração do município de 
Belo horizonte.  

após a mensagem da diretora da 
escola, irma Maria de fátima Marques 
de oliveira, o Senador da república, 
hélio Costa, proferiu o seu discurso, e 
cada convidado recebeu o selo persona-
lizado do colégio.

 dando continuidade ao evento 
os ex-alunos receberam uma carinhosa  
homenagem na voz da cantora lírica  fa-
bíola , a música “amigos para sempre”.

em seguida, alunos da diversas 
séries, coordenados pela professora Ma-
riane Capelli, fizeram estas belíssimas 
apresentações artísticas:

• Clip “o Colégio Sagrado Coração 
de jesus inserido na história do Brasil  e 
do mundo”.

• Diálogo da aluna com a professo-
ra – fernanda (professora de história) e 
a aluna júlia, do 6º ano, sobre a história 
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na minha família, pelo menos 
3 gerações se formaram e se forma-
rão no Sagrado. Minha avó Stella se 
formou no curso ginasial em 1940 e 
depois voltou ao colégio para lecionar 
química, de 1982 a 1985; minha mãe, 
formou no curso científico, em 1981; 
e eu me formarei no ensino médio em 
2010!

adoro escutar as histórias delas 
da época do Sagrado: colégio só para 
moças, aulas de “educação para o 
lar”, curso técnico de “datilografia”, 
aula de canto... não era o máximo??

o máximo também é o Sagra-
do hoje que, aos 100 anos, está mais 
jovem do que nunca! Moderno e tra-
dicional ao mesmo tempo, o Sagrado 
cumpre seu papel maior, educar jo-
vens e crianças, com muita dinâmica 
e competência. 

espero poder presenciar os 150 
anos do meu adorado Colégio!

de todos, professores, direção, 

funcionários e lembranças, sentirei 
saudades...

AlUNA ANA lUIZA BEMFIcA DE FArIA FrEItAS 3°B

É verdade: são 3 gerações!

do colégio.
• Apresentação do balé clássico 

j’y suis jamais allé – yann tiersen – 
com júlia vaz de oliveira – aluna do 
1º ano do ensino médio – com o ob-
jetivo de harmonizar o passado com 
o presente, o clássico com o contem-
porâneo

• Triller, de Michael Jackson – 
na certeza de que o jovem é sinônimo 
de alegria, vivacidade e muita criati-
vidade, o colégio acredita e incentiva 
o talento de cada um. essa foi uma 
homenagem dos alunos do ensino 
médio à juventude do Sagrado.

• Ser mineiro – Fernando Sabino 
– Camilla rayanne de Paula, aluna do 
3º ano do ensino médio, mostrou um 
pouco da nossa cultura. Se o Sagrado 
é clássico e contemporâneo, é século 
XX e XXi,  é porque também nunca se 
desprendeu de suas raízes e nunca se 
esqueceu de reforçar nossos valores e 
nossa identidade cultural.

• “Nas lonjuras dessa terra”, de 
rubinho do vale – o ensino funda-
mental também se fez presente nessa 
homenagem ao centenário do colégio. 
as alunas do 5º ano do ensino fun-
damental apresentaram uma graciosa 
“folia de reis”. 

finalizando, a Gestora educa-
cional, regina folsta, fez um agrade-
cimento especial aos alunos, funcio-
nários e professores que passaram por 
esta casa e que, com seu empenho, 
dedicação e profissionalismo fortale-
ceram o respeito e o prestígio que o 
Sagrado tem até hoje no cenário de 
Belo horizonte e de minas gerais.

Também, os alunos, funcioná-
rios, professores e direção de hoje 
merecem toda a nossa gratidão por 
darem continuidade à sagrada tarefa 
de educar crianças e jovens.

agradecemos à sociedade mi-
neira que sempre nos confiou seus 
jovens e acreditou no nosso trabalho. 

essa confiança se traduz nas conquis-
tas e vitórias de todos aqueles que 
por aqui passaram nestes 100 anos de 
fundação do Colegio.”

ao som dos sinos da capela e sol-
tando fogos de artifício. Marcamos o 
início das comemorações do centenário.

Programação 
2010

29/05 Celebração de Pentecostes 
– início das comemorações dos 
100 anos - lançamento do Selo do 
Sagrado (Correios).

26/06 festa junina Temática – 
dança dos Países (países onde há 
missão das irmãs Servas do espíri-
to Santo).

02/08 volta às aulas – Trânsito: 
Projeto direção Certa.

21/08 Sagrado Sobe a Serra – ca-
minhada dos 100 anos na Serra da 
Piedade.

16/09 reforestamento urbano - 
plantio de árvores em ruas, cantei-
ros e praças de Bh.

28/09 Café Cultural -  com a 
parceria do “Sempre um Papo” e 
apoio da empresa Árvore de Co-
municação, assessoria de impren-
sa.

21 a 23/10 Mostra Cultural: Por 
um Planeta Sustentável
desfile do uniforme ao longo dos 
100 anos
lançamento do novo uniforme do 
Sagrado. 

09/11 inauguração da Praça “Co-
légio Sagrado Coração de jesus”.

25/11 Cantata de natal – entrada 
do Colégio (iluminação especial 
de natal).

09 e 17/12  Cantata de natal – em 
frente ao Colégio.

2011
02/02 volta às aulas – Túnel do 
Tempo.
Gincana 100 anos de Sagrado.

15/03 homenagem às mulheres 
que marcaram a história.

05/04 Café Cultural – lançamen-
to de livros escritos pelos alunos.

14/05 Campeonato esportivo in-
tercolegial da rede MSSpS.

11/06 festa do Centenário.
inauguração do Complexo Cultu-
ral (Biblioteca - Memorial.)

07/2011 viagem às origens – 
alemanha, holanda, itália (para 
educadores do Colégio - opcional).

Confira também a programação
do Centenário no site:

sagrado100anos.com.br


