
 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

 

Curitiba, 02 de outubro de 2017. 

Circular 07/17  
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais 

 

COMUNICANDO... 
 

ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA 
 

O SAGRADO – Rede de Educação -  tem a satisfação de ter seu(a) filho(a) como educando(a) e 

em 2018 almeja dar continuidade ao processo de ensino e de aprendizagem de forma significativa. 

Nosso empenho está em oferecer uma educação acadêmica e cristã, que assegure a formação de 

cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e socialmente responsáveis.  

Informamos que as rematrículas serão efetuadas on-line, via Central Acadêmica no site 

www.redesagradosul.com.br e poderão ser realizadas somente com login e senha do responsável 

financeiro, caso não possuam deverão solicitar na Secretaria da Unidade Educacional. Para conseguir 

realizar a rematrícula on-line, as mensalidades deverão estar em dia.  
 

Datas da rematrícula: 

 30 de outubro a 05 de novembro 

 04 a 18 de dezembro 

 

Para efetuar a rematrícula, leia atentamente as instruções abaixo, seguindo os passos: 

1. Acesse o site www.redesagradosul.com.br 

2. Clique em Central Acadêmica. 

3. Insira o login e a senha do responsável financeiro. 

4. Verifique se o ano letivo consta 2018. 

5. Clique em Matrícula On-Line no lado esquerdo da tela. 

6. Clique em Rematrículas.  

7. Marque a opção li o contrato (leia-o) e confirme a matrícula. 

8. Imprimir. 

ATENÇÃO: O ícone imprimir vai mostrar o contrato. Imprima, assine e envie 01(uma) cópia 

para o Serviço de Tesouraria da Unidade Educacional com 01 (uma) cópia do CPF e RG do 

responsável financeiro. 

Será possível fazer a rematrícula somente para a turma que o sistema apresentar na tela. Os 

que solicitaram troca de turno devem procurar o Serviço de Secretaria da Unidade Educacional depois 

de efetivada a rematrícula. Qualquer dúvida entre em contado com a Unidade Educacional.  
 

Valores das Mensalidades para 2018: 
 

CURSOS TURNOS 12 PARCELAS – Janeiro a Dezembro 

Educação Infantil I e II Tarde R$926,00 

Educação Infantil III a V Tarde R$850,00 

Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano Tarde R$840,00 

Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano Manhã/ Tarde R$840,00 

Ensino Médio  Manhã R$987,00 

Curso Normal 1ª a 3ª Série Manhã/ Tarde R$998,00 

 

 

 

http://www.redesagradosul.com.br/
http://www.redesagradosul.com.br/


IMPORTANTE... 

Pontualidade: reforçamos a importância da pontualidade na entrada das aulas, manhã às 7h20 e 

tarde às 13h20, lembrando que a oração faz parte da 1ª aula. 

Relembrando: A tolerância para a permanência das crianças no período da tarde é até às 18horas, 

salvo as que têm atividades extras. 
 

INFORMANDO...    Mês de Outubro 
 

Dia 02 a 10 – Regência do Curso de Formação de Docentes nas turmas do Fundamental I (3ª série). 

Dia 03 – Apresentação Teatro Mãe Aparecida, no Auditório. O convite se estende especialmente para 

os pais dos atores, porém está aberto para todos que desejarem assistir. 

Período da manhã: 

9h00:  6º1, 7º1, 8º1 e 2, 9º1 e 2             

10h10: EM11,EM12 EM13, EM21 e 

22 

Período da tarde: 

14h10: 3º ao 5º 

ano 

15h00: 6º ao 8ºano       

Dia 06 – Primeira sexta-feira do mês, Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Todos estão 

convidados a participar na Capela de nossa Unidade Escolar no período da tarde, às 13h30. 

              Simulado Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª série (horário de aula). 
Dia 07 – Simulado Ensino Médio 2ª e 3ª série (7h30 às 12h). 

              Reunião para Famílias Novas – 9h   
Dia 11 – Comemoração do dia da criança: “Cuidar da criança hoje é zelar pelo amanhã”. 

              Missa Mariana - 7h30: EM 11,12,13 e 21            8h50: EM 22, 31 e 32 
Dia 12 – Feriado – Nossa Senhora Aparecida. 

Dia 13 – Recesso Escolar. 

Dia 18 – Estágio e aula experimental para educandos novos do Curso de Formação de Docentes  

               Horário: 13h40 às 17h40. Local: dependências da Unidade Educacional. 

Dia 15 – Dia do Educador: “Educador, uma missão que passa pelo coração”. 

Dias 20 a 22 – Missão Solidária Cleliana - Local Piraquara/PR.  

Dias 23 a 27 – Solicitação de Bolsas de Estudo 2018. O responsável deverá comparecer pessoalmente 

para inclusão do educando na lista. 

Dia 25 – Momento de integração com os 9ºanos - 11h às18h  Local: Recanto Sagrado. 

Dia 26 – Reunião para pais dos 5º anos às 17h. Apresentação do 6º ano Ensino Fundamental II 

(aguardar orientações). 

Dia 28 – Aulão Temático: “Articulando Saberes” – Aulão para 9º ano ao Ensino Médio - 9h às 16h    

Local: Paraná Clube. Av. Pres. Kennedy, 2377.  Inscrições: www.aulao2017.com.br 

Dia 29 – Dia do Normalista.  

Dia 30 – Aula de campo para os educandos do Curso de Formação de Docentes - Escola Turmalina.  

2ª CHAMADA: Dia 25 às 10h para os educandos da tarde, e dia 27 às 14h para os educandos da 

manhã. A requisição deve ser feita, até dois dias antes da prova, no SOP e o pagamento na 

Tesouraria.  

Atendimento aos Pais dos educandos: Dia 11/11, das 8h às 11h30. Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes. Os horários dos educadores 

serão enviados posteriormente. 
 

PARTILHANDO... 

Outubro é para nos cristãos um mês especial e espiritualmente intenso, que nos convida a uma 

profunda reflexão sobre a importância da oração do Rosário e de nossa missão. No contexto das 

Comemorações dos 300 anos e do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba 

do Sul, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional Mariano: “Na 

imagem de Nossa Senhora Aparecida há algo de perene para se aprender.  

Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe.” (Papa Francisco) 

 Peçamos a Maria, mãe Aparecida, que nos ajude a sermos missionários da Palavra de seu Filho 

Jesus, que sejamos fiéis a nossa fé. 

A nossa fé deve ser maior do que aquela de qualquer outra pessoa; em nós ela deve resplandecer e brilhar. 

(Madre Clélia) 

           Atenciosamente,   
                                                                                                                                                                                          Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Pedagógica 


