
 

 

Garibaldi, 02 de maio de 2018 

Circular nº 03/2018 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

O mês de maio nos remete a refletir sobre a tarefa e missão das mães na família e na sociedade. 

Destacamos a figura materna de Maria, como modelo a ser seguido, pois “desde que aceitou ser 

mãe do menino Jesus, sua vida tornou-se um palco de surpresas, nem sempre agradáveis, sua 

vida, como mãe, tornou-se um contrato de risco”. (Cury, 2016) 

O Papa Francisco nos aconselha nos momentos de dificuldade a olhar para “Maria, a Mãe que 

Jesus ofereceu a todos nós, possa amparar sempre os nossos passos e dizer ao nosso coração: 

Levanta-te! Olha em frente, olha para o horizonte, porque Ela é Mãe de esperança”. 

  

 

INFORMANDO 

03/05 – Quinta – feira – Aplicação do Simulado para os educandos do Ensino Médio. 

04/05  – Sexta - feira – Continuidade do Simulado para os educandos da 3ª  série do Ensino 

Médio.   

04/05 – Sexta - feira – 15h45 – Os educandos do 5º ano 1 e 2 participam do Teatro “Histórias das 

Porteiras – Uma Aventura Urbana” – Expoclara – Parque da Fenachamp. 

05/05 – Sábado – 7h30 - Peregrinação das Famílias ao Santuário de Nossa Senhora de 

Caravaggio – Farroupilha - RS 

07/05 – Segunda - feira – De 07 à 11/05 – Realização do provão para os educandos do Ensino 

Médio. 

07/05 – Segunda-feira – 19h – Reunião com os pais do CPE – Conselho de Pais e Educadores. 

09/05 – Quarta-feira – As crianças do Infantil IV realizam aula de campo no Rancho Andreola – 

em Santo Antônio de Castro – Carlos Barbosa. 

10 e 11/05 – Formação Continuada para o Serviços de Orientação Educacional – SOE – 

Curitiba/PR. 

12/05 – Sábado – 8h – Viagem Cultural “Mães e Filhos” – Museu da PUC – Porto Alegre/RS. 

15/05 – Terça-feira –  Os educandos da 3ª série do Ensino Médio, participam do projeto “se essa 

rua fosse minha” – CFC Autonomia. 

16/05 – Quarta-feira – Os educandos do 4º ano 1 e 2 realizam aula de campo, na Epopéia Italiana 

e Maria Fumaça – Bento Gonçalves/RS. 

17/05 – Quinta-feira – Formação “In Loco” – Gestão Pedagógica. 

17 e 18/05 – Formação Continuada para o Serviço de Pastoral Escolar – Curitiba/PR. 

18/05 – Sexta-feira – Término do 1º Trimestre. 

19/05 – Sábado – Os educandos da 3ª série do Ensino Médio, participam do “Portas Abertas” – 

UFRGS – Porto Alegre/RS. 

19/05 – Sábado – Campeonato “Mamãe Joga Vôlei”, no Ginásio Municipal de Esportes, 

procuremos participar apoiando e torcendo para a equipe de mães de nossa Unidade Educacional. 

21/05 – Segunda-feira – Início do 2º Trimestre. 

22/05 – Terça-feira – Educandos do 6º ano participam do projeto “Se essa rua fosse minha” no 

CFC Autonomia. 



 

 

22/05 – Terça-feira – 18h – Sarau Poético – educandos do 2º ano do Ensino Fundamental I. Os 

pais desta turma estão convidados a prestigiar o evento. 

24 à 30/05 – Período de Recuperação de Notas. 

26/05 – Sábado – Aula para os educandos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio – Horário de 2ª feira. 

29/05 – Terça-feira – Momento Celebrativo em homenagem à Maria, Mãe de Jesus – enviaremos 

comunicado à parte. 

30/05 – Quarta-feira – 13h30 -  Provas de II Chamada. 

30/05 – Quarta-feira – Dia do Desafio – atividades específicas. 

31/05 – Quinta-feira – Feriado de Corpus Christi - A Unidade Educacional participa da confecção 

dos tapetes nas imediações da Igreja. Quem puder colaborar enviar seu nome preenchendo o 

formulário em anexo. Agradecemos muito a colaboração. 

1º/06 – Sexta-feira – Aula normal 

 

COMUNICANDO 

1. Reservem a data – 09/06 – Sábado – na AMG – a partir das 16h30min, nosso Festival 

Folclórico. 

2. Neste ano -  2018 - não haverá a realização dos Jogos Clelianos em Curitiba – PR. 

3. A educadora Liziane Artus, do componente Educação Física entrou em  licença maternidade. O 

educador Giovani Paese, estará assumindo as aulas neste período. 

4. O educador William  Monteiro, do componente Linguagem Artístico Musical -  Ed. Infantil, 

solicitou desligamento da Unidade Educacional. O educador Catiano Alves da Silva assumiu as 

aulas deste componente curricular. 

5. No dia 02/06 – sábado – haverá plantão de atendimento aos pais com a presença dos 

educadores. 

IMPORTANTE 

Foi anunciada a data da cerimônia de Beatificação de Madre Clélia Merloni, Fundadora do IASCJ, 

será no dia 03 de novembro na Basílica de São João de Latrão, Itália. Procuremos vivenciar este 

momento de graça. 

PARTILHANDO 

“Recordai-vos que, de todas as boas obras de zelo que poderíeis realizar, prefiro a obra íntima e 

escondida da vossa santificação. Concordo perfeitamente com aquele santo que dizia:  “O bem 

nunca faz barulho, e o barulho, nunca faz bem”. (Madre Clélia Merloni). 

 

Sobre todas as famílias imploramos as bençãos do Coração de Jesus e de Maria. 

Atenciosamente, 

 

                  Miriam Cichelero                                                                     Ana Claudia 

Montemaggiore Caio 



 

 

                Direção Pedagógica                                                                           Direção 

Administrativa 

                 

 

 

 

 

 

                                                                  (recortar  e devolver para a UE) 

 

                Nome do 

aluno:________________________________________Turma:___________Circular Nº 03 

 

 

___________________________________________   

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis Legais  

 


