
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 

Circular 01/19 
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 
 

Com alegria acolhemos a todas as famílias que conosco iniciaram mais um ano letivo. Juntos 

queremos fortificar nossos objetivos, nossa missão e vivenciarmos nossos valores. Nesta caminhada 

precisaremos de perseverança, participação, colaboração e confiança, assim estaremos proporcionando 

aos nossos educandos uma educação sólida e transformadora.  

 

INFORMANDO...     

MARÇO 

Dia 01/03 – 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 7h30 e 8h40 

período da tarde 13h30. 

 Café da manhã com os calouros da 3ª série do Ensino Médio de 2018, às 9h40 - Sala VIP da Unidade 

Educacional. 

Dia 04/03 – Recesso escolar. 

Dia 05/03 – Carnaval – feriado. 

Dia 06/03 – Recesso (Quarta-feira de Cinzas). 

Dia 10/03 – Comemoramos o nascimento de nossa Fundadora, Clélia Merloni. Nascida em Forli – Itália- 

no dia 10 de março de 1861. Prepararemos esta data com um tríduo de orações.  

Dia 16/03 – Chamadão (Encontro da PJC- Pastoral Cleliana Juvenil) para 9º anos e Ensino Médio. 
Dia 25/03 – Abertura da Campanha solidária de Páscoa. 

Dia 30/03 – ATENDIMENTO ABERTO AOS PAIS DOS EDUCANDOS: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes. Os horários dos educadores por 
nível serão enviados posteriormente. 
 Chamadão (Encontro da PJC- Pastoral Cleliana Juvenil) 6º, 7º e 8º anos. 

ABRIL  

Dia 05/04 – 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 7h30 e 

período da tarde 13h30. 

Dia 12/04 – Celebração da Via Sacra com as famílias da nossa Unidade Educacional, às 18h45. 

Dia 18/04 – Recesso para educandos – Quinta-feira Santa. 

Dia 19/04 – Feriado – Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo. 

Dia 20/04 – Sábado Santo. 

Dia 21/04 – Páscoa da Ressurreição do Senhor. 

Dia 24/04 – 2ª CHAMADA:  

10h30 – Ensino Fundamental I e II (educandos do período da tarde).  

14h30 – 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 

valor de R$ 45,00 (por prova) na Tesouraria. 

Dia 26/04 – Simulado Ensino Médio. 

Dia 27/04 – Simulado Ensino Médio. 



CRONOGRAMA ANUAL: Para sua organização, disponibilizamos no Site em Comunicados as datas 

importantes: 

1º TRIMESTRE:  11/02 a 17/05 
2º TRIMESTRE: 20/05 a 30/08 
15/07 a 26/07 -  Férias Educandos  
29/07 -  Retorno das aulas  
3º TRIMESTRE: 02/09 a 06/12 
 

IMPORTANTE... 

Alguns encaminhamentos que ajudam no processo educativo diário na Unidade Educacional e 

que contam com a colaboração e compreensão das famílias, essas medidas são para a segurança 

de seu filho (a): 

 PONTUALIDADE: Solicitamos que estejam atentos aos horários de início das aulas para que os 

educandos não cheguem atrasados. A oração faz parte da 1ª aula - Manhã:7h10 e Tarde:13h10. 

 Contamos com a colaboração para apanharem seus filhos ao término das aulas, particularmente no 

período da tarde, em que há crianças menores e que acabam ficando muito além do horário.  

 AUTORIZAÇÃO DE SAÍDAS: Comunicar via Agenda Escolar sobre saídas antecipadas e com 

terceiros com dados completos para que o SIS (Serviço de Integração Social) possa liberar.  

 UNIFORME: Solicita-se que o educando use diariamente o Uniforme Escolar completo, assim como 

o tênis. Importante o uniforme estar identificado em caso de perda.  

 AGENDA ESCOLAR: salientamos a importância do preenchimento da primeira página da agenda 

com todas as informações sobre o educando. Nas páginas 58 a 70, constam as Normas Internas e 

Regimentais que asseguram à Escola e à Família, uma ação educativa eficiente e eficaz. O Termo de 

Ciência, que consta na página 71, precisa ser assinado e entregue pelos seus filhos diretamente à 

professora regente de turma ou ao SIS – Serviço de Integração Social. 

 Os pais que desejam entrar na Unidade Educacional, devem utilizar o Cartão de Identificação, o 

procedimento é o mesmo para almoçar na Cantina. Os recepcionistas não estão autorizados a liberar 

a entrada sem o mesmo. Pode ser solicitado na Tesouraria no valor de R$20,00. Os educandos não 

podem passar com o cartão dos pais ou vice-versa. 

 

COMUNICANDO... 
 

Atividades Extracurriculares e Treinamentos: as inscrições poderão ser realizadas diretamente com 

os educadores das modalidades. As atividades começarão no dia 11 de março. O cronograma com todas 

as informações encontra-se no Site em Comunicados de nossa Unidade Educacional. Qualquer dúvida, 

entrar em contato com a Ir. Celina. Os educandos e/ou atletas que participarem das atividades 

extracurriculares e/ou Treinamentos deverão vir devidamente uniformizados com a camiseta da Escolinha 

ou Treinamento. 

 

ATENÇÃO: dia 27/02 – das 7h30 às 17h30 - Último plantão para retirada dos livros didáticos pelas 

Editoras FTD e SM.  

  

 Convidamos todos a acompanhar as notícias no Site da nossa Unidade Educacional: 

http://www.redesagradosul.com.br/ 

  

“Levai a todos um raio da Ternura do Coração de Jesus! ”. (Madre Clélia) 

Confiamos ao Coração de Jesus o êxito deste ano letivo.  

Obrigada por caminharem conosco neste ano de 2019! 

 
Atenciosamente, 

 
 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 

 


