
 

 

Garibaldi, 1º de outubro de 2018. 

Circular nº 07 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

Estamos adentrando no mês de outubro que, dentre várias comemorações, faz referência à ação 

missionária do Cristão na Igreja, na família e na sociedade. 

O Papa Francisco afirma que “o Senhor, quando quer dar-nos uma missão, nos prepara. Prepara-

nos para fazê-la bem”. Permitamos que a benção e a Poderosa mão de Deus Pai nos sustente e 

nos conduza em nossa missão. 

INFORMANDO: 

01/10 – Segunda-feira – Os educandos da 3ª série do Ensino Médio visitam e participam de 

atividades na FISUL – turno da tarde. 

02/10 – Terça-feira – Educandos do 9º ano participam da saída de campo para o Snowland – 

Gramado/RS. 

02/10 – Terça-feira – 18h30 – Apresentação do Projeto 2020 para os Pais dos educandos do 

Infantil V.1 e 2 – no auditório da Unidade Educacional 

02 a 06/10 – Feira Municipal do Livro – Praça Loureiro da Silva 

03 e 04/10 – Aplicação do SIMULADO para o EF I e II. 

05/10 – Sexta-feira – 8h – Celebração Eucarística em Honra ao Sagrado Coração de Jesus – 

Primeira sexta-feira do mês. 

06/10 – Sábado – Formação continuada para os educadores 

10/10 – Quarta-feira – 8h30mim – Escolha da Administração estudantil – Centro de Convivência 

de Idosos Giuseppe Garibaldi 

11/10 – Quinta-feira – Festa da Criança – atividades especiais 

12/10 – Sexta-feira – Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças 

15/10 – Segunda-feira – Parabéns Educadores! Recesso Escolar pelo dia do Professor. 

16/10 – Terça-feira – Atividades com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I com o mágico 

Micael. 

19/10 – Sexta-feira – Jogos Regionais em Torres/RS com educandos do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. 

19/10 – Sexta-feira – Educandos do Ensino Médio participam de atividades práticas na 

UCS/CARVI 

20/10 – Sábado – Jogos Regionais em Torres/RS com educandos do E.F.II e E.M. 

20/10 – Sábado – 9h – Reunião com os pais dos educandos novos para 2019, no auditório da 

Unidade Educacional 

20/10 – Sábado – 7h30min às 11h40min – Aula para os alunos da Ed. Infantil  IV e V e Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) – Horário de segunda-feira. 

22 a 26/10 – Semana Literária – Tema: Literatura Clássica e Religiosidade. Programação 

Especial. 

24/10 – Quarta-feira – Os educandos da 3ª série EM visitam a UNIVATES – Turno da Manhã 

25/10 – Quarta-feira – Os educandos do 9º ano visitam a UNIVATES – Turno da Tarde 

25/10 – Quinta-feira – Provas de II Chamada 

 



 

 

COMUNICANDO 

No dia 03 de novembro teremos a Solenidade de Beatificação de Madre Clélia. Para melhor 

vivenciar este momento acontecerá em Curitiba-PR um evento para acompanhar este fato 

marcante da Família Sagrado. A programação segue no folder em anexo. 

Estaremos disponibilizando um ônibus (vagas limitadas) para quem quiser participar deste 

momento, em Curitiba-PR. Saída no dia 02/11, pela manhã e retorno no dia 03/11 após as 

atividades. 

Quem desejar participar ligar no Colégio para confirmar presença no evento, deixando o nome, 

RG e esclarecimentos de dúvidas, se necessário, até o dia 08/10. 

IMPORTANTE 

Desfile Cívico e Almoço – agradecemos o comprometimento e participação dos educandos e 

famílias no Desfile Cívico e no almoço da Família Sagrado. A sobra foi de R$ 2.389,00 

BANDA – Aos integrantes de nossa Banda, um agradecimento carinhoso e especial por terem 

dado um brilho especial no desfile do nosso Colégio e no desfile cívico de Carlos Barbosa. A 

alegria e o envolvimento de cada um dos integrantes foi determinante para o sucesso da 

apresentação. Na noite do dia 27/09, foi realizado um jantar de agradecimento, juntamente com o 

CPE (Conselho de Pais e Educadores), aos integrantes da Banda. Na oportunidade foi eleito o 

novo Presidente da Banda: Diego Rigatti, que assume a partir de 2019. Nosso agradecimento ao 

Márcio Vargas que tão bem conduziu as atividades da banda até o momento, estando na 

presidência. Que alegria podermos continuar com o préstimo de seus serviços como Mor nos 

próximos anos. Pedimos ao Coração de Jesus que o recompense por toda dedicação e o envolva 

com suas bênçãos. 

PARTILHANDO 

“Não adiemos de um dia para o outro, o cumprimento do sagrado dever que nos conduz à 

santidade, sempre e em todas as ações da vida. Comecemos hoje mesmo a vida na qual 

queremos morrer”. (Madre Clélia Merloni) 

“Imploro sobre vós a materna benção de Maria Santíssima, a fim de que os vossos 

corações abençoados por Ela, se tornem fecundos de flores e frutos de verdadeira santidade”. 

(Madre Clélia Merloni)  

Atenciosamente, 

 

Miriam Cichelero                                                   Ana Cláudia Montemaggiore Caio 

                      Diretora Pedagógica                                                            Diretora Administrativa 
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