
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 
      Curitiba, 20 de abril de 2018. 

Circular 02/18 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

Os dias passam ligeiros e já estamos nos aproximando de Maio, mês das mães, das flores, de Maria, 
da liberdade. As mães carregam no ventre e no coração um amor incondicional, por isso vale ressaltar sua 
importância em nossas vidas, nossa formação, nossa existência.  

Maria de Nazaré é uma mulher que nos revela traços de uma maternidade verdadeira: aceita a 
proposta divina, muda seus projetos, gera, cuida e protege o menino Deus, guarda no coração o que ainda 
nem direito compreendeu, acompanha a caminhada missionária do Filho Jesus, está com Ele nos milagres, 
nas visitas, nas revelações, no caminho do Calvário, na cruz, na morte e na ressurreição. Ela, com os 
seguidores em Cristo, se plenifica do Espírito Santo para continuar a interceder pela Igreja, como cantamos: 
“amparai-nos e protegei-nos, ó Nossa Senhora”. (Texto adaptado Mensageiro do Coração de Jesus) 

Que Maria Mãe das Mães, cubra com seu manto protetor, todas as Famílias da nossa Unidade 
Educacional. 

INFORMANDO...   
   

Dia 30/04 – Recesso Escolar. 

Dia 01/05 – Dia do Trabalho – feriado. 

Dia 05/05 – Atendimento aberto aos Pais dos educandos: das 8h às 11h. Educação Infantil, Ensino 

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

enviados posteriormente. 

De 07 a 11/05 – Semana do Provão. Lembramos que não haverá 2ª chamada para o Provão e Simulado. 

De 07 a 11/05 – Semana das Mães: MÃE, TERNURA E PAZ. 

Teremos uma programação especial com seu filho (a), o convite seguirá posteriormente. 

Dia 10/05 – Missa em Homenagem às mães – 18h30min. 

Dia 15/05 – 2ª CHAMADA:  

10h – Ensino Fundamental I e II (educandos do período da tarde).  

14h – Ensino Fundamental, Ensino Médio e CFD (educandos do período da manhã). 

Os educandos deverão apresentar a justificativa ao SOP, no prazo de três dias úteis, antes da data 

agendada. Apresentar atestado médico ou justificativa na Agenda Escolar, mediante pagamento de taxa 

valor de R$ 45,00 (por prova) na Tesouraria. 

Dias 16,17,21 e 22/05 – Regência da 3ª série do Curso de Formação de Docentes na Educação Infantil. 

Dia 18/05 – Término do 1º Trimestre.  

De 24 a 30/05 – Semana de Recuperação Trimestral: 2º ano do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio. 

Os educandos que obtiveram nota abaixo da média (60) em um dos componentes curriculares, deverão 

fazer a solicitação da prova, mediante comunicado que será enviado pelo SOP. Para os Instrumentos 

Avaliativos, os objetos de estudo estarão disponíveis no Portal Webgiz, na recepção e murais de sala de 

aula. 

Dia 30/05 – Missa Mariana (Coroação de Nossa Senhora). Estão todos convidados a participar! 

8h40min – Ensino Médio 13h30min- 3º,4º, 5º e 6º anos 14h30min - 2º,7º, 8º e 9º anos 

 



 
PARTILHANDO... 

Agradecimento: Agradecemos a solidariedade e parceria de todas as famílias que colaboraram com a 
Campanha Solidária de Páscoa. Os chocolates arrecadados serviram para a confecção de 640 kits para os 
educandos da Escola Social Coração de Jesus, atendida pelas Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de 
Jesus, localizado na região de Piraquara. No último dia 28/03 os doces foram entregues às crianças, que 
com simplicidade e muita alegria os receberam em clima de festa. Com certeza para elas a Páscoa teve um 
sabor diferente, sabor de partilha e muito carinho. Que o Coração de Jesus e Madre Clélia abençoe a todos 
os envolvidos nesta ação solidária! 

Comemorando: Como nossa Unidade Educacional está em festa pelo Centenário, todos os educandos 
foram presenteados com um Saco Mochila com a logo comemorativa, no dia 27/03, a alegria contagiou a 
todos! Prestigie nossas notícias e fotos das atividades realizadas em nossa Unidade Educacional no Portal: 
www.redesagradosul.com.br 

 Agende essa data: 16 de junho Festival 100 anos do Sagrado. 
 

IMPORTANTE... 

Alguns encaminhamentos que ajudam no processo educativo diário na Unidade Educacional e que 
contam com a colaboração e compreensão das famílias, essas medidas são para a segurança de seu 
filho (a): 

 SAÍDA TARDE: visando sempre a segurança de todos, a partir do dia 23/04, manteremos a porta de 
saída, da Rua Buenos Aires fechada após às 18 horas, para entrada apertar a campainha ou dirigir-se 
pelo Estacionamento. 

 Os pais que desejam entrar na UE, devem utilizar o Cartão de Identificação, o procedimento é o mesmo 
para almoçar na Cantina. Os recepcionistas não estão autorizados a liberar a entrada sem o mesmo. Os 
educandos não podem passar com o cartão dos pais ou vice-versa.  

 Contamos com a colaboração para apanharem seus filhos ao término das aulas, particularmente no 
período da tarde, em que há crianças menores e que acabam ficando muito além do horário. 

 Comunicar via Agenda Escolar sobre saídas antecipadas e com terceiros com dados completos para 
que o SIS (Serviço de Integração Social) possa liberar.  

 Solicita-se que o educando use diariamente o Uniforme Escolar completo, assim como o tênis. 
Importante o uniforme estar identificado em caso de perda. 

 Atividades avaliativas e materiais (livros, cadernos e outros) esquecidos em casa, não serão entregues 
durante o período de aula. 

COMUNICANDO... 
Secretaria - Solicitamos que os pais que ainda estão em débito com a documentação, pedimos que as 
mesmas sejam entregues o mais breve possível para que a vida escolar de seu (a) filho (a) seja regularizada. 
A partir desse ano, os valores para emissão de documentos serão:  
Declaração de Secretaria: R$ 5,00.  
2ª Via de Histórico Escolar: R$ 30,00. 
2ª Via Agenda Escolar: R$ 25,00. 
2ª Cartão de Identificação: R$ 20,00. 
2ª Chamada: R$ 45,00. 
 
 
  

 

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


 
 
 
Recuperação de Estudos e Paralela – Acontece no período de aula (Recuperação Paralela) ou no 
contraturno (Recuperação de Estudos) quando necessário, mediante convocação. Os agendamentos da 
Recuperação de Estudos devem ser acompanhados CENTRAL DO EDUCANDO – WEBGIZ. 

 Os educandos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes têm acesso 
aos mesmos em sala de aula também. Importante participar! 

 
  

 

“Acalma o teu coração, pois, eu te asseguro que Jesus está mais perto de ti do que possas 
imaginar. ” (Madre Clélia) 

 

 
Madre Clélia, nossa amada Fundadora – 03 de novembro – Missa da Beatificação. 

 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Pedagógica 
 


