
 

 

Garibaldi, 02 de abril de 2018 

Circular nº 02/2018 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

 A festa da Páscoa remete-nos ao grande anúncio: Cristo ressuscitou! Que este anúncio 

chegue com força a cada família e, especialmente onde há mais sofrimento. 

 O Papa Francisco reforça sobre esta mensagem da Páscoa: “sobretudo queria que 

chegasse a todos os corações, porque é lá que Deus quer  semear esta Boa Nova: Jesus 

ressuscitou, uma esperança despertou para ti, já não estás sob o domínio do pecado, do mal! 

Venceu o Amor, venceu a misericórdia”! 

 A ressonância do anúncio da Ressurreição nos alcance e nos confirme na construção da 

Paz e da Civilização do Amor. 
 

INFORMANDO 

06/04 – Sexta - feira – Primeira sexta-feira do mês. Convidamos as famílias que puderem 

participar da Missa, às 7h10min no auditório da Unidade Educacional. 

10/04  – Terça-feira -  13h15min – Os educandos do 2º ano do EF I, participam do projeto “se 

essa rua fosse minha”, no CFC Autonomia. 
11/04 – Quarta-feira – 13h45min – os educandos do 1º ano EFI, participam do projeto “se essa 

rua fosse minha”, no CFC Autonomia. 

12 e 13/04 – Formação Continuada – Gestão Educacional – Curitiba/PR. 

14/04 – Sábado – Conselho de Classe – 1º Trimestre. 

19 e 20/04 – Formação Continuada – SIS (Sistema de Integração Social) – Curitiba/PR 

21/04 – Sábado – Feriado Nacional Tiradentes. 

24/04 – Terça-feira – 8h – Atividades com os educandos da 3ª EM no CFC Autonomia. 

26/04 – Quinta-feira – Provas de II Chamada. 

30/04 – Segunda-feira – Feriado Ponte – Faremos a reposição das aulas deste dia nas datas 

enviadas previamente no Cronograma de atividades (agenda). 

1º/05 – Terça-feira – Feriado nacional – Dia do Trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

COMUNICANDO 

Organizamos para o mês de maio, juntamente com o CPE (Conselho de Pais e Educadores) dois 

momentos envolvendo as famílias. Reserve estas datas: 

05/05 – Sábado – Peregrinação das Famílias à Caravaggio. 

19/05 – Sábado – Passeio “Mães e Filhos” – seguirá comunicado especial com as orientações. 

IMPORTANTE 

*Agradecemos a participação e envolvimento na “Páscoa Solidária” com a doação de alimentos. Com o que 

foi doado, 11(onze) famílias carentes de nosso município foram beneficiadas. O Coração de Jesus 

recompense a generosidade e comprometimento  neste gesto humano. 

*Em anexo segue carta explicativa do Seguro Escolar/2018 

PARTILHANDO 

“Um menino de 12 anos foi matriculado numa escola. Ele tinha uma cicatriz no rosto. Essa cicatriz o deixava 

numa situação muito deprimente, tão deprimente que as pessoas ficavam com medo e não queriam nem 

olhar para o menino. Esse foi o tormento dele ao entrar naquela escola. Quando ele entrava na sala de aula, 

os colegas dele faziam piadas, deboches... abaixavam a cabeça... não queriam olhá-lo.  

A professora, diante dessa situação, teve uma ideia: a primeira que ela pensou: “temos que tirar esse 

menino dessa escola. Não dá para ele estudar aqui”. Mas, como não podiam fazer isso, a solução foi a 

seguinte:  Vamos colocar ele bem na frente. Porque assim ele entra antes de todo mundo entrar, e sai 

depois que todo mundo sair. Ai, ninguém vê. Ele fica sentado na frente... 

 Ele chegou para a professora e disse:  

Professora, quero falar pra minha turma, para todos os meu colegas, o porquê dessa cicatriz. E começou a 

contar a história.  

Quando eu tinha lá os meus sete anos...  morava  com minha mãe, meu pai e meus irmãos. Somos uma 

família muito pobre. Mas nos amamos muito. Só que um dia aconteceu uma fatalidade em nossas vidas.  

A nossa casa pegou fogo. Na hora que pegou fogo, minha mãe pegou, eu e meu outro irmão e saiu 

correndo pra fora. E na hora que ela foi pra pegar minha irmãzinha que era a menor de todos, as pessoas 

disseram: “Não vá! Não pode ir!”  

E eu vendo minha mãe naquela situação, fui correndo, entrei naquela casa cheia de fumaça e fui atrás de 

minha irmã. Agarrei ela e corri pra fora. Mas do telhado caiu um pedaço de madeira muito grande, em 

chamas e bateu no meu rosto...  

 Eu salvei a minha irmã. E agora carrego essa cicatriz...  

Aí ele continuou: Todos os dias quando eu chego em casa, a minha irmã vem correndo me abraçar, dá um 

beijo em minha cicatriz e diz: Obrigado meu irmão, você tem essa cicatriz porque me salvou“. 



 

 

 

 

LIÇÃO DE VIDA: O mundo está cheio de "cicatriz". Não da cicatriz visível, mas das cicatrizes que não se 

veem. Estamos sempre prontos a abrir cicatrizes nas pessoas, seja com palavras ou nossas ações. 

A muitos e muitos anos, Jesus Cristo, adquiriu algumas cicatrizes em suas mãos, nos pés e em sua cabeça. 

Essas cicatrizes eram nossas, mas Ele,  saltou à nossa frente, nos protegeu e ficou com todas as nossas 

cicatrizes. Essas também são marcas de AMOR. 

 

Atenciosamente, 
 

                  Miriam Cichelero                                                                     Ana Claudia Montemaggiore 

Caio 

                Direção Pedagógica                                                                           Direção Administrativa 
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