
 

 
 
 
 
 

 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 
Circular nº 01/2019 
     
 Prezados Pais / Responsáveis Legais,      

 
Com alegria, entusiasmo e expectativas iniciamos mais um ano letivo.   

       Juntos buscamos um ensino qualificado, proporcionando aos educandos subsídios para 

desempenhar bem as tarefas no futuro. Toda equipe educativa empenhou-se para bem acolher 

cada educando e sua família neste novo ano escolar que, com as bênçãos de Deus, será um ano 

abençoado, pois teremos muitas propostas inovadoras.  

Buscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da 

Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania, o bem comum e os sinais de fraternidade, a 

Campanha da Fraternidade 2019 terá início com o tema: “Fraternidade e Políticas Públicas” e o 

lema: “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”.  

Aproveitamos para dar as boas-vindas a todas as famílias que estão conosco começando 

uma parceria. Vamos fazer deste novo ano um tempo de muitas conquistas, aprendizagem e 

crescimento. 

 

Comunicados  
 

            Calendário anual 

Para o conhecimento dos Senhores, já está disponível o calendário anual letivo 2019, 

bem como as informações sobre as Atividades Terceirizadas. Para visualizar, acesse 

http://santa.redesagradosul.com.br/ e clique no link “comunicados”. 

 

Atendimento da Secretaria Escolar 

Informamos que o horário da secretaria escolar para atendimentos aos pais relativos à 

documentação de educandos será: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira das 11h às 17h –. 3ª feira das 10h35 às 

16h35. Aos pais que ainda estão em débito com a documentação, pedimos que essa seja 

entregue o mais rápido possível para que a vida escolar de seu (a) filho (a) seja regularizada. 

 

Serviço RH- Valores/Taxas para 2019: 

 Inscrição dos treinamentos esportivos semestral, por modalidade: R$ 80,00 (fevereiro e 

julho).  

 Provas de 2ª chamada: R$ 45,00. 

 Multa da Biblioteca: R$ 0,50 por dia. 

 2ª via de cartão magnético: R$ 20,00. 

 Agenda escolar SAGRADO: R$ 25,00. 

 Declaração de Secretaria: R$ 5,00. 

 2ª Via de histórico escolar: R$ 30,00. 

 

Mudança de horário / Educação Infantil 

  Devido à necessidade de ajustes, o horário de entrada e saída da Educação Infantil, a 

partir de segunda-feira, dia 25/02, terá: Início: 13h05 e Término 17h35. 

 

 

 

http://santa.redesagradosul.com.br/


Site http://santa.redesagradosul.com.br/ este é o endereço eletrônico para as famílias 

acompanharem de perto nossas notícias de projetos, nosso dia a dia e as realizações dos nossos 

educandos. Lembramos que as informações dos eventos escolares constarão em nosso site e em 

nossa página no Facebook SAGRADO - Rede de Educação. Curta, comente e compartilhe.  

Esperamos a sua visita! 
           

Abaixo, seguem datas importantes de Março e Abril: 

 
01/03 (6ªf) – 1ª sexta-feira do mês - Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na 

Capela da Escola. Convidamos as famílias para participarem - 7h20 e 9h. 

04/03 (2ªf) – Recesso escolar  

05/03 (3ªf) – Feriado (Carnaval) 

06/03 (4ªf) – Recesso (Quarta-feira de Cinzas)  

           10/03 (Dom) – Aniversário de Nascimento de Madre Clélia Merloni 

           30/03 (Sáb) – Encontro CPE – Conselho de Pais e Educadores. 

           04/04 (5ªf) – 2ª chamada FI – 8h/14h 

           05/04 (6ªf) –1ª sexta-feira do mês - Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na 

Capela da Escola. Convidamos as famílias para participarem - 7h20 e 9h. 

           06/04 (Sáb) –  Atendimento aos Pais – 6º ano – 8h ás 9h  

                                                                      – 7º ano – 9h ás 10h 

                                                                      – 8ºano, 9ºano, Ed. Infantil e Fund. I –10h ás 11h30;                                                                     

                                                                      – Prova de 2ª chamada – 7h30 

 
  Certos de que o Mestre Jesus nos acompanhará nesta trajetória e a Bem-Aventurada 

Clélia Merloni nos abençoará. Agradecemos a presença dos pais nas reuniões deste início de ano 

letivo, bem como a colaboração e apoio na reforma da Escola e colocamo-nos à disposição para 

eventuais necessidades. Que possamos caminhar sempre no diálogo construtivo Escola e 

Família. 

 

                                                                                                                      

Atenciosamente, 

Ir Clarisse Ana Boldori 
 - Direção Pedagógica- 

 

. 

http://santa.redesagradosul.com.br/
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