
 

Garibaldi, 26 de fevereiro de 2019. 

Circular nº 01 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

 Iniciamos este ano letivo, com as bênçãos do Coração de Jesus e de Madre Clélia, com 

o firme propósito de “ser uma Instituição Educacional de excelência”, junto à comunidade local 

e região. 

 Destacamos para este ano a comemoração dos 10 anos de história do Colégio 

Sagrado! Uma década de presença acadêmica marcante! Um sonho concretizado e a certeza 

de que “a história que se faz com muito amor, vai um dia florescer”. O Colégio Sagrado 

integrando o SAGRADO – Rede de Educação, com uma Equipe em constante aprimoramento, 

procura ser “Forte nos resultados e competente na formação”. 

 

INFORMANDO – Mês de Fevereiro 

26/02 – Terça-feira – 18h30 – Reunião com pais dos educandos do 6º e 7º ano, no Auditório da 

Unidade Educacional. 

26/02 – Terça-feira – 19h30 – Reunião com pais dos educandos do 8º e 9º ano no Auditório da 

Unidade Educacional. 
 

Mês de Março 
 

01/03 – 1ª Sexta-feira do mês – 8h – Missa na Capela da Unidade Educacional com os educandos 

do EM 31M. 

04/03 – Segunda-feira – Recesso Escolar para os educandos. 

05/03 – Terça-feira – Feriado – Carnaval. 

06/03 – Quarta-feira – Aula normal. Abertura da Campanha da Fraternidade/2019. Tema: 

“Fraternidade e Políticas Públicas”. Lema “serás libertado pelo direito e pela justiça”.(Is 1,27) 

07/03 – Quinta-feira – 19h – Reunião com os pais dos educandos do Ensino Médio, no Auditório da 

Unidade Educacional. 

08/03 – Sexta-feira – Dia Internacional da Mulher. “Agradeço a todas as mulheres que, todos os dias, 

procuram construir uma sociedade mais humana e acolhedora”.(Papa Francisco-Twitter 08/03/18)). 
 

COMUNICANDO 

Oficinas terceirizadas: 

Para este ano de 2019 serão ofertadas as seguintes atividades: 

 

1.Banda Sagrado – Convidamos todos os pais dos educandos, pais de ex-alunos, alunos a partir do 

6º ano e ex-alunos para integrar a equipe de nossa Banda. Em breve daremos início aos ensaios. 

Dia do ensaio – Quartas-feiras – 19h30 – na quadra da Unidade Educacional. 
 

2.Robótica Educacional – Parceria com a ROBOMIND. Ofertada para os educandos do 2º ano do 

EF I ao 9º ano do EF II. As matrículas são realizadas no site: www.robomind.com.br – matrícula e 

material: R$ 220,00 – podendo ser parcelado em até 10 vezes.Mensalidade: 10 parcelas de R$ 

150,00. Mais informações com Fabiano (51) 99635 5771. 

Aulas – Quinta-feira – Manhã: 9h30 às 11h – Do 2º ao 4º ano 

                                          Tarde: 15h45 às 17h15 – Do 6º ano ao 9º ano       

                                                       17h45 às 19h15 – Do 2º ano ao 5º ano 

3.Desenho Artístico- Parceria com a Escola de Desenho LION. Ofertado para educandos do 1º ano do 

EF I ao 9º ano. Mensalidade: R$ 125,00. Material Necessário: Lápis 2B e 6B, papel de desenho A4 

branco (120g/m²)- 50 folhas, lápis de cor (24 cores). 

Aulas: Quinta-feira – 17h45 às 19h15 – 5º ao 9º ano 

             Sexta-feira –  17h45 às 19h15 – 1º ao 4º ano 

 

4.Pintura – Nas quartas-feiras, das 17h45min às 19h, para educandos do 1º ao 9º ano. Matrículas 

diretamente com a Profª Ana Caroline Becker. Fone: 54 – 3462-1671 ou 99158 4024 
 

http://www.robomind.com.br/


5.Oficinas de Teatro e Fotografia – Parceria com a CIA TEATRAL ACTO e HUGO ARAÚJO  

FOTOGRAFIAS. As oficinas acontecem no “Espaço Coletivo das Artes” (ECOA) – Rua Buarque de 

Macedo, 3384. 

Teatro Infantil (07 a 11 anos) – Terças-feiras – 10h15 às 11h30 ou 18h às 19h15 

Teatro Juvenil (12 a 17 anos) – Quintas-feiras – 15h30 às 17h ou 17h30 às 19h. 

Fotografia: Infanto/Juvenil – Quartas-feiras – 15h30 às 17h 

                                                    Quintas-feiras – 8h30 às 10h 

Valores: R$ 90,00 mensais        Mais informações e inscrições com Manoela Guerra – 54 99114-3922 
 

6.Patinação – Aulas para educandos  do Infantil V (5 anos) ao 5º ano. Mensalidade: R$ 85,00. Aulas 

nas quintas-feiras, das 10h30 às 11h30 na quadra da Unidade Educacional. Informações com 

Guilherme – 54- 99643-2121. 

OBS: 1- As oficinas acontecerão com o número mínimo de inscritos; 

2-Previsão para o início das atividades: 11/03 

3-Inscrições nas oficinas(que irão acontecer no Colégio), no anexo da circular. Remeter ao SIS até o 

dia 06 de março. 
 

IMPORTANTE 

1. Seguro Escolar → O Colégio Sagrado oferece ao educando um seguro escolar 24h para 

acidentes pessoais, sem custo adicional. Em breve seguirá carta explicativa. 

2. Atestado para Educação Física →conforme Lei 5082/2013 é obrigatória a apresentação do 

atestado médico para as aulas da Educação Física. Os educandos em falta, solicitamos 

agilidade nesta questão. 

3. Agenda →solicitamos leitura atenta das “Normas regimentais Internas” que constam na 

agenda, páginas 58 à 70 e o preenchimento do Termo de Ciências na página 71, 

encaminhando aos cuidados do SIS – Serviço de Integração Social até 06/03. 

4. Uniforme Escolar → é de uso obrigatório em todas as aulas e atividades realizadas na 

Unidade Educacional: pesquisas, ensaios, recuperações, provas, PJC e outros. 

Para maior segurança, solicita-se que o educando use sempre tênis com solado de borracha, 

não sendo permitido o uso de sapatos, sapatilhas, botas, sandálias e chinelos. Proibido tênis 

com “LED” e de rodinhas. 

É importante que as peças do uniforme sejam identificados com o nome do educando. 

O uso de shorts-saia é permitido até o 5º ano; a meia a ser usada deverá ser BRANCA. 

5. Campanha “Páscoa Solidária”→ Convocamos a “Família Sagrado” para participar da “Páscoa 

Solidária”. A organização deste momento será dos educandos da 3ª série do EM, em 

conjunto com a Pastoral Escolar. Segue comunicado: A 3ª série do EM 2019 está 

organizando, em conformidade com o Colégio, projetos solidários para o ano letivo. Neste 

primeiro trimestre, realizaremos a Páscoa Solidária em prol das crianças da EMEF Valentin 

Tramontina – Assim, carinhosamente, pedimos a sua colaboração a fim de confeccionarmos 

lembranças que serão doadas. Encaminhar ao Colégio até o dia 05/04, bombons, chocolates, 

pctes de balas, pirulitos e doces em geral. O terceirão/2019 agradece a sua solidariedade. 

6. Livros →no dia 27/02, haverá plantão de atendimento, no Colégio, para entrega dos livros 

previamente adquiridos pelo site, conforme orientação. 

 
 

Agradecemos a confiança renovada neste ano escolar e pedimos ao Coração de Jesus copiosas 

bênçãos sobre cada família. 

Atenciosamente, 

 

 



Miriam Cichelero                                                   Ana Cláudia Montemaggiore Caio 

                      Diretora Pedagógica                                                            Diretora Administrativa 

 

 

(RECORTAR E DEVOLVER NA UE) 

Nome do aluno:____________________________________________ Turma:__________ Circular 

nº 01/19 

___________________________________________________ 

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis 

                ANEXO 

INSCRIÇÃO NAS OFICINAS 

 

Meu/minha filho(a)_____________________________________________ano/série______________ 

participará das oficinas: 

 

(       ) Banda – Também para os pais 

(       ) Pintura (inscrição com a professora) 

(       ) Patinação – quinta-feira 10h30 às 11h30 

(       ) Desenho Artístico   (     ) Quinta-feira- 17h45 às 19h15         (      ) Sexta-feira – 17h45 às 19h15 

(       ) Robótica  Educacional    (      ) Quinta-feira  9h30 às 11h      

                                                      (      ) Quinta-feira 15h45 às 17h15     

                                                      (      ) Quinta-feira 17h45 às 19h15   

 (         ) Não participará das oficinas 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


