
 

 

Garibaldi, 02 de julho de 2018. 

Circular nº 05 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

Estamos nos aproximando do término do primeiro semestre, momento para avaliarmos a 

caminhada percorrida e reascender as motivações para a nova etapa a despontar. Como 

protagonistas de nossa vida construamos nosso caminho com profundo comprometimento e 

inigualável qualidade nas ações escolhidas. Ao mesmo tempo tenhamos presente que 

construímos uma história coletiva e que, de nossas escolhas dependerá o sucesso, ou não, da 

história de nossa vida, família, escola e sociedade. A certeza de que Deus caminha conosco e nos 

fortalece constantemente nos motive a prosseguir com confiança e determinação. 

INFORMANDO: 

JULHO 

06/07 - sexta-feira – 16h – Celebração em honra ao Coração de Jesus – para os educandos do 2º 

ao 5º ano do EF I. 

13/07 - sexta-feira – Palestra com a paratleta Larissa Rodrigues:  

           10h40 – 6º ao 9º ano e Ensino Médio. 

           13h30 – 4º  e 5º ano – EF I. 

13/07 - sexta-feira – Término do Primeiro Semestre. 

14 à 17/07 – Realização da Missão Juvenil Cleliana – Joinvile/SC. Da nossa Unidade Educacional 

participam: Ir. Olinda e educandos do Ensino Fundamental II e EM. Desejamos aos participantes 

abençoada missão. Acompanhemos os missionários com as nossas orações. 

14/07 – sábado – Formação Continuada para os auxiliares pedagógicos e mecanografia – Em 

Bento Gonçalves. 

16 à 27/07 – Recesso escolar para os educandos. 

16 à 20/07 – Formação Pedagógica para os educadores. 

23/07 - segunda-feira – Encontro das Gestões Educacionais em Curitiba/PR. 

30/07 – segunda-feira – Início do 2º semestre – Retorno às aulas. 
 

AGOSTO 

01 e 02/08 – Formação continuada para o SIS – Serviço de Integração Social – Curitiba/PR. 
03/08 – sexta-feira – 7h15 – 1ª sexta-feira do mês – Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus 
– Fica o convite para as famílias que desejarem participar. 
10/08 – sexta-feira – Momento especial pelo “Dia do Estudante”. 
11/08 – sábado – Manhã com os pais na escola – enviaremos orientações. Reservem a data. 
16 e 17/08 – Formação Continuada para a Pastoral Escolar – Curitiba/PR. 
23  e 24/08 – Formação Continuada para o SOE – serviço de Orientação Educacional – Curitiba. 
 
 
 



 

 

 
 
 
23 à 29/08 – Provão para os educandos do Ensino Médio. 
30/08 – Segunda-feira – Provas de II Chamada. 
31/08 – sexta-feira - Feira de Profissões para os educandos do 9º ano e Ensino Médio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMUNICANDO 

07 de setembro – Participaremos do Desfile Cívico com todos os educandos. Às 12h almoço da 

Família Sagrado no Salão Comunitário do Bairro Champagne. 

IMPORTANTE 

1.Festival Folclórico – Muito estimada “Família Sagrado”! Em nome do CPE (Conselho de Pais e 
Educadores) manifestamos nossa gratidão pela ajuda no evento, das mais diferentes maneiras, 
agradecimento especial a cada família dos educandos, dos ex-alunos, aos educadores e a todos 
que se comprometeram na realização do nosso Festival Folclórico, no dia 09/06. O momento foi 
de forte confraternização e convivência entre os integrantes do Sagrado, ex-alunos e comunidade 
em geral. O resultado positivo foi de R$ 6.308,83. 
Agradecemos também as devolutivas das avaliações, o que favorecerá o aprimoramento dos 
próximos eventos. Muita gratidão por tudo.  
 
2.Banda – Nossa Banda está com ótima adesão por parte dos pais, alunos, ex-alunos e pais de ex-

alunos. Parabéns a cada um pelo comprometimento e por participar da atividade. Fica o convite 

para que mais pessoas, da família SAGRADO, somem conosco nesta parceria com a banda. 

PARTILHANDO 

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

Madre Clélia. 

Sobre cada uma das famílias imploramos ao Coração de Jesus muitas bênçãos. 

Atenciosamente, 

         Miriam Cichelero                                                            Ana Claudia Montemaggiore Caio 

       Direção Pedagógica                                                                   Direção Administrativa  
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