
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

Curitiba, 31 de julho de 2018. 

Circular 04/18 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

Com as bênçãos do Coração de Jesus, iniciamos o 2º semestre e reiteramos nossa gratidão pelo 

apoio e participação em todas as nossas realizações. 

Mês de Agosto, mês das vocações. Há paz em nosso interior quando respondemos com 

generosidade ao chamado de Deus, assim como fez Clélia Merloni, jovem religiosa italiana que sonhou 

alto e apostou tudo para difundir no mundo o carisma do Coração de Jesus. O Coração Divino foi a luz 

da sua existência. O pobre, o oprimido, o infeliz, o seu palpitar mais terno. Ela viveu a pureza, a 

simplicidade e a caridade. Que a bem-aventurada Madre Clélia alcance de Deus a graça que mais 

necessitamos para vivermos bem a vocação a qual fomos chamados. 

“Que nada perturbe o seu coração, nem se intrometa em coisas que o inquietem; mas esforce-se 

para conservar nele a tranquilidade: assim, o Senhor edificará na sua alma uma cidade de paz, e o seu 

coração se tornará uma casa de alegrias e delícias. Jesus espera de você apenas, que toda vez que se 

altera, procure retomar a calma e a tranquilidade em todas as ações e pensamentos. ” (Madre Clélia) 

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

INFORMANDO...   

Agosto   

Dia 01/08 – Mostra de Profissões. Local: Universidade Positivo – Ensino Médio 31. 

Dia 03/08 – 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 11h e no 

período da tarde às 13h30. 

Dia 04/08 – Atendimento aos pais e/ou responsáveis legais convocados. Será enviada convocação via 

agenda. 

Das 8h às 11h – Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).  

Das 8h às 11h30min Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio e Curso de Formação de 

Docentes. 

De 06 a 10/08 – Semana em homenagem aos pais: PAI, SEGURANÇA E PAZ. 

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

Dia 06/08 - 17h Infantil I, II e II  

Dia 07/08 - 17h Infantil IV e 1º anos 

Dia 08/08 - 17h Infantil V e 2º anos 

Dia 09/08 - 17h 3º anos 

Dia 10/08 - 17h 4º e 5º anos 

Dia 09/08 – Missa em Homenagem aos pais – 18h30min na Capela. 



Dia 09/08 – “Aulão Rumo ao Ensino Médio” – 9º anos do Ensino Fundamental II, do Colégio Sagrado 

e Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus. Horário normal de aula. Local: em nossa Unidade 

Educacional. 

Dia 11/08 – Dia do estudante: “A ALEGRIA DE SER ESTUDANTE. ” 

ENCONTRO DOS EX-EDUCANDOS – 100 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

Local: Unidade Educacional – 10 horas. 

 Faça seu cadastro, até o dia 03/08, enviando email com as informações pessoais para: 

sagradoctba.comunic@redesagradosul.com.br 

 

Dia 15/08 – Palestra Unicuritiba – Construindo o sucesso – O papel do hábito de estudos. Ensino Médio 

21 e 22. 

Dia 16/08 – Bate Papo “Conectados com o Ensino Médio”, com o pais e/ou responsáveis legais dos 

educandos dos 9º anos, das 7h30 às 8h30, em nossa Unidade Educacional. 

Dias 17 e 18/08 – Simulado para o Ensino Médio – aguardar orientações. 

Dias 23 a 29/08 – Semana do Provão Ensino Médio.  

 Lembramos que não haverá segunda chamada para o Provão e Simulado. 

Dia 28/08 – 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.  

 
PARTILHANDO... 

Agradecimento: Com o coração festivo, agradecemos a presença das famílias, educandos, amigos, ex-

educandos e Irmãs que deixaram nosso Festival dos 100 anos do Colégio Sagrado mais caloroso e 

alegre, nossa gratidão por esse momento histórico! 

Comemorando 100 anos do Colégio Sagrado - Agende as próximas datas dos eventos: 
 
 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... 

 Iniciamos o 2º Semestre, a continuidade no acompanhamento do processo de aprendizagem de seu 

filho (a), é extremamente importante para bons resultados.  

 A Recuperação de Estudos tem como objetivo oportunizar o desenvolvimento das habilidades em 

defasagem durante o processo de aprendizagem, sendo assim, destacamos a importância da 

participação dos educandos convocados. As informações sobre esses momentos estão 

disponíveis no sistema acadêmico Webgiz e no campo Comunicados no Portal. 

 Relembramos a importância do uso completo do uniforme escolar, da assiduidade, pontualidade e do 

cartão de identificação, diariamente, conforme as Normas Internas e Regimentais. 

  
“Abraço-te no Sagrado Coração de Jesus e Nele te fecho, com a chave da oração. ” (Madre Clélia) 
 

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 

mailto:sagradoctba.comunic@redesagradosul.com.br

