
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 
      

 Curitiba, 01 de outubro de 2018. 
Circular 06/18 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

A vida é uma missão 

O mês de outubro é, para a Igreja, o período no qual são intensificadas as iniciativas de animação 
e cooperação em prol das Missões em todo o mundo, com o objetivo de sensibilizar e despertar vocações 
missionárias. 

Todo o homem e mulher são uma missão, e esta é a razão pela qual se encontra a viver na terra. 

Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo quando é jovem em 

idade, sente como forças interiores do amor que prometem futuro e impelem a nossa existência para a 

frente. Viver com alegria a própria responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Conheço bem as 

luzes e as sombras de ser jovem e, se penso na minha juventude e na minha família, recordo a intensidade 

da esperança por um futuro melhor. O fato de nos encontrarmos neste mundo sem ser por nossa decisão, 

faz-nos intuir que há uma iniciativa que nos antecede e faz existir.  

Cada um de nós é chamado a refletir sobre esta realidade: “Eu sou uma missão nesta terra, e 

para isso estou neste mundo”.                                      (Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

  
 

INFORMANDO...   
 
Outubro Rosa – Informação é a melhor forma de prevenir. 

Dia 03/10 – Reunião para Famílias Novas – 14h   

Dia 05/10 – 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 11/10 – Homenagem às crianças Educação Infantil aos 5º anos - CRIANÇA, MENSAGEM DE PAZ 

PARA A HUMANIDADE. Aguardar a programação. 

Dia 09/10 – 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.  

 

De 10 a 20/10 – REMATRÍCULA ON-LINE 2019 (Comunicado em anexo com todas as orientações). 

Dia 10/10 – REUNIÃO DE PAIS - Novidades 2019, às 19h, no Anfiteatro – aguardar comunicado. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_prazer_espiritual_de_ser_povo


Dia 10/10 – Estágio e aula experimental para educandos novos do Curso de Formação de Docentes.  

                   Horário: 13h40 às 17h40. Local: dependências da Unidade Educacional. 

Dia 12/10 – Nossa Sra. Aparecida e Dia das Crianças - feriado. 

Dia 15/10 – Dia do Educador - EDUCAR NOS PASSOS DE MADRE CLÉLIA – feriado. 

Dia 16/10 – Reunião para pais do Infantil V, às 18h. Apresentação da transição para o 1º ano.  

Dia 18/10 – Feira do Imigrante - 5º anos Fundamental I, na Área Colorida do Pátio, às 17h30. 

                   Feira livre com a família - 3º anos Fundamental I – Pátio, às 17h30. 

Dia 19/10 – Zoológico na Escola – 2º anos Fundamental I – Área Colorida, às 17h30. 

De 19 a 21/10 – Educandos participarão de uma Missão, em preparação à Beatificação de Madre Clélia, 

em Piraquara. 

Dia 20/10 – Missa em Ação de Graças aos 100 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus, às 10h. 

Local: Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus. 

Dia 23/10 – Reunião para pais dos 1º anos, às 18h. Apresentação da transição para o 2º ano.  

De 21 a 29/10 – SEMANA LITERÁRIA – Tema: Literatura Clássica e Espiritualidade. Venha prestigiar os 

trabalhos realizados pelos educandos da Ed. Infantil ao Ensino Médio – exposição na varanda do Pátio. 

Dia 29/10 – Dia do Normalista - Aula de campo no Bosque Alemão (13h40 até 17h30). 

                    Na escola com o Chef – 1º anos – Cozinha Experimental – aguardar o horário. 

Dia 30/10 – Descobrindo as sensações – Circuito sensorial - Infantil I e II– Área Colorida, às 17h. 

          

COMUNICANDO... 

ATENDIMENTO ABERTO AOS PAIS: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e 

Curso de Formação de Docentes. Dia 10/11, sábado, os educadores estarão à disposição para 

atendimento aos pais. A escala de horários dos educadores será enviada posteriormente. 

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 e da pontualidade diariamente, 

conforme as Normas Internas e Regimentais. 
 
   

PARTILHANDO... 

Piquenique da Família Sagrado: Agradecemos imensamente a presença da famílias e amigos, em 

nosso Piquenique no Recanto Sagrado, do dia 22/09, foram momentos abençoados de convivência, 

alegria e diversão. Confira no Portal, a notícia com as fotos: http://sagradoctba.redesagradosul.com.br/  

 

IMPORTANTE... 

No dia 26/10, teremos o Jantar Comemorativo em homenagem aos 100 anos do Colégio Sagrado 

Coração de Jesus. Convite por adesão, já enviado em agosto.  

Nesse dia, não teremos aula no período da tarde, as Irmãs e Comunidade Educativa estarão em 

preparação para esse momento tão especial. 
 
 
 

“A humildade é condição especial para fazermos bem todas as coisas. ” (Madre Clélia) 
 

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

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 


