
 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 
 

Curitiba, 29 de novembro de 2017. 

Circular 09/17  
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 
 

Agradecemos a Deus pelos “presentes” recebidos nesse ano letivo, em particular, cada família 

que de maneira única e especial se fez presente. Que as experiências compartilhadas no percurso até 

aqui, sejam a alavanca para alcançarmos novas metas no próximo ano. 

 É tempo de renovar nossas intenções, nossas esperanças. É tempo de planejar... olhar para trás 

e perceber o quanto DEUS tem feito por nós!  É tempo de AGRADECER! É tempo de celebrar a VIDA! 
 

INFORMANDO...     
 

Dia 01/12 – Primeira sexta-feira do mês, Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Todos estão 
convidados a participar na Capela de nossa Unidade Educacional no período da manhã, às 7h30 e 
8h40. 

 Último dia de empréstimo de livros na Biblioteca Escolar. 
 Teatro das educandas do Curso de Formação de Docentes: “O Fantástico Mistério de 

Feiurinha”. 
1ª sessão:13h30 -Ed. Inf. e 1ºs anos. 
2ª sessão:14h45 – 2º ao 5º ano.  
3ª sessão:16h30 – Crianças do HC (convidados). 
De 04/12 a 08/12 – Aulas e Provas de Recuperação Trimestral: 2º ano do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio. O cronograma com o horário das provas estará disponível no mural da sala de aula, 
bilhete enviado aos educandos e Portal. 
Dia 05/12 – 19h - Apresentação Natalina – “O amor de Deus vem do coração de uma criança”.  
Turmas: Infantil I, IV, 1º1, 2º1, 3º1, 4º1 e 5º1. Nesse dia, as crianças dessas turmas serão dispensadas 
às 16h. 
Dia 06/12 – 19h - Apresentação Natalina – “O amor de Deus vem do coração de uma criança”.     
Turmas: Infantil II, III, V, 1º2, 3º2, 4º2 e 5º2. Nesse dia, as crianças dessas turmas serão dispensadas 
às 16h. 
Dia 08/12 – Último dia de aula para os educandos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, 
Ensino Médio e CFD. 

 Missa em Ação de Graças -  9º anos – 18h30min - na Capela. Famílias, façamos nosso 
agradecimento por mais uma etapa na vida de seus filhos.  Confraternização (por adesão) após 
a missa, nas dependências de nossa Unidade Educacional (convite já enviado). 

Dia 09/12 – Entrega dos presentes da Campanha Solidária de Natal na Vila Zumbi – Pastoral Escolar. 
Dia 13/12 – Resultados finais disponíveis no Webgiz para os que realizaram provas de Recuperação, a 
partir das 14h. 
Dia 14/12 – Missa em Ação de Graças -  3ª série do Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes 
19h - na Capela. Famílias, contamos com a presença especial de vocês para agradecermos a etapa 
que se encerra.   
Dia 15/12 – Jantar de Confraternização (por adesão) - 3ª série do Ensino Médio e Curso de 
Formação de Docentes, às 20h no Restaurante Dom Antônio. 
Dia 19/12 – Último dia de expediente na Unidade Educacional. 
 

PARTILHANDO... 

Seminário Científico - Ao longo do ano tivemos excelentes resultados em parceria com educadores, 

sendo esse uma ação pedagógica, dotada de espírito investigador e crítico, com o tema: “As juventudes 

– cultivando e guardando a criação! ”. Enfatizamos que, o melhor prêmio que cada educando pode 

conquistar é o conhecimento adquirido com a prática da pesquisa. Esse conhecimento está para além 

de qualquer premiação.  

Vestibular – Parabenizamos a conquista dos nossos educandos com uma excelente aprovação nos 

vestibulares, acompanhe as notícias em nosso Portal com a lista dos aprovados. 



IMPORTANTE... 

De 04 a 18 de dezembro – Rematrícula online para quem ainda não realizou. 
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. O contrato impresso deverá ser 

entregue na Tesouraria. 

 

   Não haverá expediente em nossa Unidade Educacional do dia 20 de dezembro a 13 de janeiro 

de 2018. 

COMUNICANDO... 
 

EXPEDIENTE em 2018: 

De 15 de janeiro em diante expediente das 8h30 às 11h30 e da 13h30 às 17h. 

 
ANO LETIVO de 2018: 

 

Educação Infantil - Horário das aulas – Tarde: 13h10 às 17h20. 

15/02/18 – 5ª Feira - 13h30min – Reunião de Pais e entrega de materiais na sala de aula.  

19/02/18 – 2ª Feira – Início das aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Horário das aulas – Tarde: 13h10 às 17h30. 

16/02/18 – 6ª Feira - 13h30min – Reunião de Pais e entrega de materiais em sala de aula.  

19/02/18 – 2ª Feira – Início das aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) - Horário das aulas – Manhã:7h20 às 11h50.  

                                                                                                 Tarde: 13h10 às 17h40. 

Ensino Médio - Horário das aulas – Manhã:7h20 às 12h40. 

Curso de Formação de Docentes - Manhã:7h20 às 12h40. Tarde: 14h às 18h30 (2ª e 4ª feiras). 

15/02/18 – 5ªfeira-Início das aulas do Fundamental II, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes. 

17/02/18 – Sábado – 10h – Reunião de Pais Fundamental II, Ensino Médio e Curso de Formação de 

Docentes. 

 

 As listas de materiais estão disponíveis no site de nossa Unidade Educacional, assim como o preço 

dos livros e os plantões de vendas. 
 

 

 

Atenciosamente, 

                                                                                            

Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Pedagógica 

 
Plantões de vendas dos livros SAGRADO – Rede de Educação em nossa Unidade Educacional: 

 

1º Plantão: 06 e 07/12/17 

Horário: 9h às 18h. 

 

2º Plantão: 07 e 08/02/18 

Horário: 9h às 18h. 

 

3º Plantão: 21 e 22/02/18 

Horário: 7h30min às 18h. 

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

