
 

 

Garibaldi, 03 de dezembro de 2018. 

Circular nº 09 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

 Ao nos aproximarmos do término deste ano, contemplamos o caminho percorrido com 

profunda gratidão e reconhecimento. Muitas foram as manifestações do Amor e da Ternura do 

Coração de Jesus que envolveram a vida de cada um. Que as conquistas e vitórias nos motivem 

para a gratidão e o louvor e os desafios nos motivem para as novas buscas e fortaleçam nosso 

crescimento. 

 Nosso carinho e reconhecimento a cada família pelo caminho acadêmico partilhado e pela 

parceria na missão educativa. 

INFORMANDO 

03 à 07/12 – Recuperação de Notas para os educandos do EF I. 

06 à 13/12 – Recuperação de Notas para os educandos do 6º ao 9º ano e 1ª e 2ª série do EM. 

06/12 – Quinta-feira – 19h30min - Celebração de conclusão do Ensino Fundamental para os 

educandos do 9º ano, na Igreja do Bairro Champagne. 

08/12 – Sábado – 19h30min – Cerimônia de conclusão do Ensino Médio. 

10/12 – Segunda-feira – 19h30min – Atividades de encerramento da Educação Infantil, no 

Colégio. (As aulas seguem até o dia 14/12). 

13/12 – Quinta-feira – 19h30min – Auto Natalino – na quadra da Unidade Educacional. 

Convidamos todas as famílias para participar deste momento;                            

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

19/12 – Quarta-feira – Plantão de atendimento aos pais: 

            *Manhã – 6º ao 9º ano e Ensino Médio – 8h às 10h. 

            *Tarde – Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I – 13h10min às 

15h10min. 

OBS: Os Resultados Finais estarão disponíveis no sistema Online (webgiz) – 3º trimestre. 

21/12 – Sexta-feira – Último dia de expediente para fins de Documentação Escolar. 
 

COMUNICANDO 
 

 Não haverá expediente no Colégio de 24 de dezembro de 2018 a 11 de janeiro de 2019. 

 Do dia 14 a 18/01/2019 – aberto para atendimento – somente à tarde – das 13h30min às 

17h30min. 

 A partir do dia 21/01/2019, teremos atendimento normal. 

Manhã: 7h30min às 11h30min 

Tarde: 13h30min às 17h30min 
  

 - A Lista de Materiais encontra-se disponível no site da Unidade Educacional. A comercialização 

dos livros didáticos acontecerá conforme orientações encaminhadas 

- Segue livreto explicativo sobre os Projetos 2019 no SAGRADO – Rede de Educação. 

 

 

 



 

 

 

 

HORÁRIO DAS AULAS PARA 2019 
 

Educação Infantil: 13h10min às 17h35min 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 13h10min às 17h40min 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 7h10min às 11h40min 

OBS: O Ensino Fundamental II contará com o 6º horário, conforme exposto em reunião sobre os 

“Projetos 2019”, uma vez por semana. Neste dia o término das aulas será 12h30min. No início do 

ano letivo encaminharemos a definição do dia da semana. Estamos na dependência de fechar o 

horário com os educadores. 

Ensino Médio: 7h10min às 12h30min 

 

Para 2019 estão previstas além das atividades educacionais do Colégio, as oficinas abaixo: 

 

Banda do Colégio, Robótica, Desenho Artístico, Pintura, Teatro e PJC (Pastoral Juvenil Cleliana). 

Enviaremos orientações e ficha de inscrição no início do ano letivo. Segue informações para a pré-

inscrição de Robótica. 

 

INÍCIO DAS AULAS - 2019 
 

Educação Infantil – A reunião de pais e entrega de materiais será no dia 12 de fevereiro, às 

13h30min (sem os educandos). O Início das aulas será no dia 13 de fevereiro, às 13h10min. 
 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) – No dia 11 de fevereiro, das 13h10min às 16h – entrega de 

materiais na sala de aula. O início das aulas será no dia 12 de fevereiro, às 13h10min. 
 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio – Início das aulas no dia 11 de fevereiro, às 

7h10min. 

 

IMPORTANTE 
 

Reconhecimento e gratidão: 

 

1. Aos pais e educandos que participaram das Oficinas de Robótica Educacional, em São 

Leopoldo, no dia 10/11. Parabéns pela excelente representação do Colégio e resultados 

obtidos; 
 

2. Aos educadores e educandos (9º ano e EM) pela participação no Campeonato Regional 

de Foguetes, na UCS/CARVI – Bento Gonçalves, no dia 10/11. Cumprimentos pelo ótimo 

resultado e participação; 
 

3. Aos educandos, pais e educadores do 3º ano do EFI e 6º ano pela contribuição ofertada 

com a venda dos              produtos no Projeto 2020, para aquisição dos “Puffs” para a 

Capela. 
 

 

 

 

Com muito carinho PARABENIZAMOS os EDUCANDOS da 3ª série do EM, pelos excelentes resultados nos 

concursos vestibulares realizados até o momento. Gratidão por terem feito a caminhada acadêmica da Educação 

Básica no SAGRADO – Rede de Educação. Almejamos muito sucesso na vida pessoal e profissional de cada um. 

 



 

 

 

 

NATAL SOLIDÁRIO – Convidamos toda a Comunidade Educativa para a ação solidária do Natal 

com doações de alimentos e material escolar (para os educandos das escolas sociais mantidos 

pelo SAGRADO – Rede de Educação. As doações podem ser encaminhadas até o dia 21/12. 

 

PARTILHANDO 
 

Estamos adentrando no tempo chamado “Advento”, que nos prepara para a Festa Cristã 

do Natal, o cumprimento das promessas de Deus, que por amor envia o próprio Filho para fazer 

brilhar entre nós sua salvação. 

 Desejamos para cada uma das famílias, que fazem parte da Grande Família Sagrado, um 

Natal pleno de graças e bênçãos e um Feliz Ano Novo. O Deus da Vida alcance cada um com seu 

Amor e sua Paz. 

 

 

                                                               Atenciosamente 

 Miriam Cichelero                                                   Ana Cláudia Montemaggiore Caio 

                              Diretora Pedagógica                                                            Diretora 

Administrativa 

 

(RECORTAR E DEVOLVER NA UE) 

Nome do aluno:____________________________________________ Turma:__________ 
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___________________________________________________ 

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis 

 

 


