
 

 

Garibaldi, 1º de novembro de 2018. 

Circular nº 08 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

O mês de novembro, em especial este de 2018, marca a história do SAGRADO – Rede de 

Educação com a Beatificação da Fundadora Madre Clélia Merloni. O reconhecimento da vivência 

das virtudes em grau heroico, por Madre Clélia, confere força e a certeza de um alicerce sólido na 

obra por ela iniciada. 

Com coragem e determinação construiu uma obra de amor que se fortalece em várias 

partes do mundo. Como Jesus, ela teve a coragem de morrer como o grão de trigo para gerar vida 

ao Instituto. 

 Com confiança, prosseguimos também nós “Nos passos de Madre Clélia a caminho da 

santidade”. 

INFORMANDO: 

02/11 – Sexta-feira – Feriado - Finados 

03/11 – Sábado – 7h – Missa da Beatificação de Madre Clélia – Transmissão de Roma, Basílica 

de São João de Latrão, pela TV Canção Nova. A Ir. Olinda estará participando do Coral 

Internacional nesta Missa, em Roma. Estaremos com um grupo de 07 pessoas (Educadores, pais 

e alunos) representando a Unidade Educacional de Garibaldi, na Concentração em Curitiba, neste 

dia. 

07/11 – Quarta-feira – 18h e 20h – Reunião com pais sobre os Projetos 2019. Teremos a 

presença da Gestão Central de Educação. Orientações seguiram via bilhete encaminhado para a 

opção de horários da reunião 

07/11 – Quarta-feira – Viagem cultural do 6º ano – Quinta da Estância Grande – Viamão/RS. 

10/11 – Sábado – 8h – 14h – 3ª Competição Regional de Foguetes UCS – participaremos com 

duas equipes de 9º ano e Ensino Médio. 

                           8h – 15h – Oficinas de Robótica no Colégio Concórdia – São Leopoldo. 

Participaremos com duas equipes de Robótica. Desde já parabenizamos os pais destes 

educandos pela dedicação em organizar a participação da escola no evento e acompanhar os 

filhos. Desejamos bom proveito das oficinas. 

                           8h – Conselho de Classe – 3º Trimestre do EF II e EM. 

12 a 26/11 – Período de rematrículas para 2019. Encaminharemos os envelopes com as 

orientações e o requerimento para atualização de dados. 

13/11 – Terça-feira – Viagem Cultural – 5º ano – Parque Gaúcho e Zoológico – Gramado/RS. 

13/11 – Terça-feira – Os educandos da 3ª EM participam da Oficina “Vem ser Tramontina”. 

14/11 - Quarta-feira – Atividades de transição de nível para a Ed. Infantil e EF I. Os educandos do 

5º ano virão para a aula no turno da manhã( orientações via agenda). 

15/11 – Quinta-feira – Feriado Nacional – Proclamação da República. 

16/11 – Sexta-feira – *Os educandos da 3ª EM visitam a UNISINOS. 

                                 *Os educandos do 9º ano participam de atividades práticas em Laboratório, 

na UNIVATES. 

17/11 – Sábado – Conselho de Classe – 3º Trimestre da Ed. Infantil e EF I. 



 

 

21/11 – Sexta-feira – 7h15min – Celebração Eucarística – Aniversário de morte de Madre Clélia 

Merloni. As famílias estão convidadas a participar deste momento. 

23 a 29/11 – Período de provões para a 3ª série do Ensino Médio. 

24/11 – Sábado – 8h – 11h – Mostra do Conhecimento. Venha prestigiar os trabalhos que serão 

apresentados. 

26 à 30/11 – Período de provões para a 1ª e 2ª série do Ensino Médio. 

29/11 – Quinta-feira – Provas de II Chamada. 

30/11 – Sexta-feira – 19h – Cerimônia de Conclusão do PROERD – para os educandos do 5º ano 

(será enviado convite aos pais). 

 

COMUNICANDO 

Na primeira quinzena de novembro as listas de materiais para 2019, já estarão disponíveis no 

portal. Os livros didáticos serão comprados nos portais de E-Commerce das Editoras. Enviaremos 

todas as orientações para isso. 

IMPORTANTE 

Datas das atividades de encerramento: 

30/11 a 06/12 – Recuperação de notas para a 3ª série do Ensino Médio. 

03/12 a 07/12 – Recuperação de notas para o EF I. (2º ao 5º ano). 

06/12 a 12/12 - Recuperação de notas para o EF II e 1ª e 2ª série do Ensino Médio. 

06/12 – Quinta-feira - 19h30 – Conclusão do 9º ano 

08/12 – Sábado - 19h30 – Cerimônia de conclusão da 3ª série do Ensino Médio 

10/12 – Segunda-feira - 19h30 – Apresentação de conclusão da Ed. Infantil (as aulas seguirão até 

dia 14/12) 

13/12 – Quinta-feira - 19h30 – Auto Natalino 

14/12 – Sexta-feira - Encerramento do Ano Letivo 2018 

19/12 – Quarta-feira - Entrega de resultados finais 

21/12 – Encerramento do expediente para fins de documentação 

PARTILHANDO 

Dia 22 de novembro – Dia de Ação de Graças – Thanksgiving Day 

“Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor; Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na 

casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; 

Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável”. (Sl 135, 1-3) 

Que as bênçãos do Coração de Jesus sejam abundantes sobre cada família! 

 



 

 

Atenciosamente, 

 

Miriam Cichelero                                                   Ana Cláudia Montemaggiore Caio 

                      Diretora Pedagógica                                                            Diretora Administrativa 
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