
 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus       

Curitiba, 30 de maio de 2018. 

Circular 03/18 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

O mês de junho é muito especial para toda Igreja, pois celebra-se o mês dedicado ao Sagrado 

Coração de Jesus, representação máxima do amor de Deus pela humanidade. Somos chamados a 

recordar também que Ele é a fonte e a inspiração de nossa missão de educar.  

Deus feito homem que levou o seu amor por nós até as últimas consequências, assim nos diz o 

Papa Francisco: “Ternura! O Senhor nos ama com ternura. O Senhor conhece aquela bela ciência dos 

carinhos, a ternura. Não nos ama com as palavras. Ele se aproxima e nos dá o amor com ternura. 

Proximidade e ternura! E este é um amor forte, porque nos faz ver a fortaleza do amor de Deus”. 

Abramos nosso coração para deixar Deus agir em nós, para fazermos a experiência do amor, 

transformando nossos gestos, palavras e ações em um testemunho de que o amor de Deus é a única 

certeza em nossas vidas. 
 

INFORMANDO...   

Junho  

Dia 05, 06 e 07/06 – Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus. 

Dia 08/06 – Festa do Sagrado Coração de Jesus, nosso patrono. Convidamos educandos, educadores 

e familiares para a Missa Festiva, em nossa Unidade Educacional, às 7h45min. Após a Missa, 

realizaremos a Consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus. Não haverá aula. Os 

educandos da manhã e da tarde poderão participar de atividades especiais, alusivas ao dia do Sagrado 

Coração de Jesus, até 11h30min. Os pais que quiserem levar os filhos consigo após a Missa, poderão 

fazê-lo. 

Dia 08/06 – Envio para as famílias dos Pareceres (Educação Infantil e 1º ano). 

Dia 15/06 – Estarão disponíveis no Portal Webgiz: Boletins (2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio e Curso de Formação de Docentes). 

Dia 15/06 – Nesse dia, no período da tarde, os educandos serão liberados às 15h30, para a organização 

da Unidade Educacional para o Festival que acontecerá no dia seguinte. 

Dia 16/06 – Festival 100 anos do Colégio Sagrado – a Circular informativa já foi enviada anteriormente 

e está postada em Comunicados em nosso Portal. 

Dia 26/06 – 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 

no valor de R$ 45,00 (por prova), na Tesouraria.  

 



Julho  

 

Dia 06/07 – 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 às 13h30. 

De 14/07 a 17/07 – Missão Cleliana em Joinville - Santa Catarina. 

De 16/07 a 27/07 – Recesso dos Educandos. 

Dia 30/07 – Retorno das aulas – 2º Semestre. 

 
 
PARTILHANDO... 

Comemorando 100 anos do Colégio Sagrado - Agende as próximas datas dos eventos: 
 
 Dia 11 de agosto – Encontro dos ex-educandos. 

 Dia 22 de setembro – Piquenique das Famílias do Colégio Sagrado, no Recanto Sagrado. 

 Dia 20 de outubro – Missa em Ação de Graças aos 100 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

 Dia 26 de outubro – Jantar Comemorativo em homenagem aos 100 anos do Colégio Sagrado 

Coração de Jesus. 

 
IMPORTANTE... 

Bolsas de Estudo: Informamos que está sendo enviado aos pais/responsáveis, um comunicado 

referente a renovação das bolsas de estudo. Os mesmos devem entrar em contato por telefone, dos dias 

18/06/2018 a 29/06/2018 para agendar horário com a Assistente Social.  

O atendimento será dos dias 02/07/2018 a 27/07/2018. 

 

COMUNICANDO... 

Segue, em anexo, o Convite Oficial do Festival 100 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus.  

Já aguardamos sua presença! 

  
 
 

“Fortalece o teu coração no Coração amoroso de Jesus.  
Confia Nele, pois Ele não te faltará. ” (Madre Clélia) 

 
 

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

 

 

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 

 


