
 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 

Circular 01/18 

 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

 

Estamos iniciando um novo ano letivo e nos sentimos felizes por acolher, de modo muito 

especial, seus filhos em nossa Unidade Educacional. Com muito empenho e carinho, toda a Equipe 

Pedagógica e Educadores estiveram reunidos estudando, refletindo e aperfeiçoando para colocar em 

prática a Proposta Pedagógica de forma eficaz.  

Juntos, vamos fazer de 2018, um ano de fraternidade, de ajuda, de companheirismo e de 

entrosamento, para oferecermos aos nossos educandos uma “educação acadêmica e cristã, que 

assegure a formação de cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e socialmente 

responsáveis”. (Missão do SAGRADO - Rede de Educação). 

Damos as BOAS VINDAS e, no Coração de Jesus, acolhemos carinhosamente a todos! 

 

INFORMANDO...     

 

Dia 02/03 – 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 

período da tarde 13h30 e 14h30. 

Dia 05/03 – Abertura da Campanha Solidária de Páscoa (aguardar orientações da Pastoral Escolar). 

Dia 09/03 – Café da manhã com os calouros da 3ª série do Ensino Médio de 2017 – 8h -  Sala de 

Convivência (Cantina) da Unidade Educacional. 

Dia 10/03 – Comemoramos o nascimento de nossa Fundadora, Clélia Merloni. Nascida em Forli – Itália- 

no dia 10 de março de 1861. Prepararemos esta data com um tríduo de orações. Neste ano de 2018 o 

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e todos aqueles que fazem parte do Carisma 

Cleliano, preparam-se para a Beatificação de Madre Clélia. 

De 12 a 16/03 – Chamadão 2018 -  PJC (Pastoral Juvenil Cleliana) nos intervalos do lanche dos 

educandos (aguardar orientações da Pastoral Escolar). 

Dia 29/03 – Quinta-feira Santa – recesso para os educandos. 

Dia 30/03 – Sexta-feira Santa – Paixão do Senhor – dia santo. 

Dia 01/04 – Páscoa.  

 

Para sua organização, disponibilizamos no Site em Comunicados o cronograma anual com as datas 

importantes: 

 

 1º TRIMESTRE (15/02/2018 a 18/05/2018) 

 2º TRIMESTRE (21/05/2018 A 06/09/2018) 

14/07 a 29/07: Recesso Educandos  

30/07 -  Retorno das aulas  

 3º TRIMESTRE (10/09/2018 a 14/12/2018) 

 

 

 



PARTILHANDO... 
 

CENTENÁRIO do Colégio Sagrado Coração de Jesus: Com cem anos de história, essa 

Unidade Educacional somou, multiplicou e dividiu sua herança cultural com uma centena de gerações 

de curitibanos que buscaram e buscam uma alternativa ideal para formação integral, pautada nos 

valores cristãos, segundo a pedagogia cleliana. Ao longo do ano de 2018, realizaremos diversos 

eventos comemorativos, onde todas as famílias e amigos são convidados a participar celebrando 

conosco este momento tão especial do Centenário. Acompanhem as datas das festividades em nosso 

Site. 

 

IMPORTANTE... 
 

Pontualidade: Solicitamos que estejam atentos aos horários de início das aulas (entrada) para que os 

educandos não cheguem atrasados. O uso do Uniforme Escolar e Cartão de Identificação são 

obrigatórios. 

Relembrando: A tolerância para a permanência das crianças no período da tarde é até às 18h15min, 

salvo as que têm Atividades Extracurriculares. 
 

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

 Ensino Fundamental I - Horário das aulas – Tarde: 13h10 às 17h30. 

 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). 

Horário de atendimento na Secretaria Escolar: 8h30 às 11h30 manhã e 12h45 às 17h30 tarde. 

 

Boletos da mensalidade: disponível no Webgiz para impressão somente até a data do vencimento, 

após a atualização será feita somente no site do Banco Bradesco. 

 

Atividades Extracurriculares e Treinamentos: as inscrições poderão ser realizadas diretamente com 

os educadores das modalidades. As atividades começarão na primeira semana de março. O 

cronograma com todas as informações encontra-se no Site em Comunicados de nossa Unidade 

Educacional. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Ir. Rosimary. 

Atenção: Os educandos e/ou atletas que participarem das atividades extracurriculares e/ou 

Treinamentos deverão vir devidamente uniformizados com a camiseta da Escolinha ou Treinamento. 

 

COMUNICANDO... 

 A partir da primeira semana de março os Pais e/ou Responsáveis Legais precisam deixar seus 

filhos na Recepção dos educandos, onde serão acolhidos pelos educadores e demais colaboradores da 

Unidade Educacional. O objetivo desse procedimento, além de priorizar a segurança dos educandos, é 

a realização da oração que faz parte da 1ª aula e a qualificação do nosso processo educativo. 

        Convidamos todos a acompanhar as notícias no Site da nossa Unidade Educacional: 

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

“Quanto mais virmos o bem a fazer, mais devemos fazê-lo, sem jamais dizer basta”. (Madre Clélia) 
 

Confiamos ao Coração de Jesus o êxito deste ano letivo.  

Obrigada por caminharem conosco neste ano de 2018! 

Atenciosamente, 

                                                                                            

Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Pedagógica 


