
 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 
 

Curitiba, 01 de novembro de 2017. 

Circular 08/17  
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 
 

A vida é caminho! Em nosso itinerário de vida encontramos pedras, espinhos, alegrias, desafios, 

obstáculos a serem vencidos e por isso envolvidos na corrida do tempo, devemos tomar decisões, 

realizar o projeto do Senhor e descobrir Deus como único caminho de felicidade. Assim fez Clélia 

Merloni, nascida a 10 de março de 1861. Apaixonada pelo Coração de Jesus, Clélia Merloni, consumiu 

toda sua vida para que Ele fosse amado e servido por todos e que pudéssemos encontrar nesse 

Coração a Fonte inesgotável de Vida e Amor. No dia 21 deste mês celebraremos a entrada de Madre 

Clélia no céu, e por isso, queremos agradecer por sua entrega, doação e testemunho de santidade. Sua 

vida foi um despojar-se constantemente para si mesma e suas vontades, já não mais se pertencia, foi 

uma vida de doação sem limites. Onde está Madre Clélia? Partiu? Aqui ficamos! Ficam em nós a 

saudade, dor, consolação, gratidão e uma certeza: ela já está no Coração de Jesus.  

Percorrendo o caminho de santidade, Clélia Merloni teve suas virtudes heroicas reconhecidas 

pela Igreja e com alegria aguardamos a próxima etapa no processo que declarará sua beatificação. 

Como preparação desse momento único e especial vivenciamos a cada mês a reflexão das catequeses 

sobre as virtudes de nossa fundadora, toda Comunidade Educacional toma parte deste acontecimento. 
 

INFORMANDO...     
 

Mês de Novembro 
 

Dia 02 – Feriado Nacional – Finados. 

Dia 03 – Recesso Escolar. 

Dia 06 – Início da Campanha Solidária de Natal – comunicado em anexo. 

Dia 07 – Teatro: Peter Pan - Ed. Infantil e Ensino Fundamental I -  1ª sessão: 14h e 2ª sessão: 16h10. 

Dia 09 – Aula de Campo das turmas do 5º ano 1 e 5º ano 2 – Museu da vida. 

              Aula de Campo das turmas do 1º ano 1 e 1º ano2 – Recanto Sagrado. 

              Aula de Campo da turma do 7º ano 2 – Aldeia de Araça-í.  

Dia 14 – Aula de Campo das turmas do 4º ano 1 e 4º ano2 – Recanto Sagrado. 

Dia 15 – Feriado – Proclamação da República do Brasil. 

Dia 17 – Momento de integração com as 3ª séries do Ensino Médio, Recanto Sagrado(horário 10h-18h). 

Dia 21 – Dia de Madre Clélia Merloni – Festa da entrada no céu. 

De 20 a 24 – Semana do Provão – Ensino Médio. 

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.  

Dia 25 – MOSTRA DE CONHECIMENTO – Horário: 8h30min às 11h30min.  

Convidamos a prestigiar os projetos de aprendizagem de seu (a) filho (a). A presença dos pais é sem 
dúvida um motivo de incentivo. 
             Premiação Seminário Científico – 1º, 2º e 3º lugares – 9h. 

De 27 a 01/12 – Semana de Recuperação de Estudos. 

Dia 28 – Apresentação do Teatro do Curso Formação de Docentes em Piraquara. 

Dia 29 – Aula de Campo da turma do 2º ano -  Recanto Sagrado. 

Dia 30 – Apresentação do Teatro do Curso Formação de Docentes na Unidade Educacional Santa 

Teresinha.  



De 04/12 a 08/12 – Semana de Recuperação Trimestral: 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio. 

 

IMPORTANTE... 
 

     Empréstimos Biblioteca Escolar: 

 Educandos da Educação Infantil e Fundamental I, encerraremos os empréstimos dos livros na 

semana do dia 20/11/2017. 

Educandos do Fundamental II, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes a data de devolução 

será fixada para 01/12/2017, independente do dia do empréstimo. 

A Biblioteca solicita a regularização de multas e/ou livros atrasados para que não fiquem pendências 

para 2018. 

Rematrícula: 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 

 

PARTILHANDO... 
 

Vestibular: Parabenizamos o esforço, dedicação e sucesso aos nossos educandos que foram 

aprovados em diversos vestibulares. A sua conquista vai impulsionar as outras buscas e abrir novos 

horizontes. 
 

Missão em Piraquara: Nos dias 20 a 22 de outubro alguns educandos, juntamente com Irmãs e 

Pastoralistas, das diversas Unidades do SAGRADO- Rede de Educação, participaram de uma missão 

regional em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Foram dias de partilha de vida e vivência de fé. 

Hospedados nas casas de famílias da comunidade, em pequenos grupos dedicaram-se a 

evangelização nas casas, atividades com as crianças da catequese, além do envolvimento com os 

grupos de jovens das comunidades locais. Além disso os missionários puderam testemunhar o amor do 

Coração de Jesus através do carisma Cleliano e foi uma experiência marcante para todos os 

participantes. 

 

COMUNICANDO... 
 

ATENDIMENTO AOS PAIS: Dia 11/11, sábado, os educadores estarão à disposição para atendimento 

aos pais, conforme escala abaixo. 
 

 Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes: 8h às 10h. 

 Ensino Fundamental II: 9h às 11h. 

 Educação Infantil ao 5º ano com as Educadoras Regentes: 9h às 11h. 

 

“Confia plenamente em Deus e Ele te concederá o que pedires, pois, Ele te ama. ” 

(Madre Clélia) 
           

Atenciosamente, 

 

                                                                                                                    
Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Pedagógica 

   

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

