
 

Garibaldi, 1º de abril de 2019. 

Circular nº 02 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

 “A criação encontra-se em expectativa ansiosa aguardando a revelação dos filhos de 

Deus” (Rm 8,19) 

 O tema da criação foi a inspiração do Papa Francisco na mensagem para a Quaresma e a 

Páscoa de 2019. 

 O Pontífice esclarece que, quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes 

adotamos comportamos destruidores do próximo, das outras criaturas, mas também de nós 

mesmos. 

 Se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o horizonte da 

Ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada 

vez mais. 

 Não deixemos que passe em vão este tempo favorável, é o apelo do Papa Francisco. 
 

INFORMANDO 

01/04 –Segunda-feira – 18h30 – Reunião do CPE (Conselho de Pais e Educadores), na Unidade 

Educacional. 

04 e 05/04 – Formação Continuada para a Gestão Educacional – Curitiba/PR 

05/04 – Sexta-feira – 9h – Celebração em honra ao Coração de Jesus – 1ª sexta-feira do mês. 

05/04 – Sexta-feira – Palestra sobre empreendedorismo com Fábio Bonadiman para educandos do 

6º ano 1 e 2. 

06 e 13/04 – Sábados – Formação Google Forms para educadores. 

16/04 – Terça-feira – Celebração Pascal com educandos; 

17/04 – Quarta-feira – Palestra sobre o gênero textual Website com Marcelo Hensl para educandos 

do 9º ano 1 e 2. 

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

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

21/04 – Feliz Páscoa! “Não tenham medo! Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi 

crucificado. Ele Ressuscitou! Não está mais aqui”. Mc 16,6. 

25/04 – Quinta-feira – Provas de 2ª Chamada. 

26 e 27/04 – Simulado Ensino Médio 

27/04 – Sábado – 8h – Competição interna de foguetes. 

 
 

COMUNICANDO 
 

1.Uniforme Escolar – é de uso obrigatório em todas as aulas e atividades realizadas na Unidade 

Educacional. Reforçamos que a obrigatoriedade compreende o uso de todas as peças: camiseta (do 

uniforme e não preta ou toda branca) calça e agasalhos (casaco, blusão...). 

OBS: Salientamos que é proibido alterar os modelos existentes do uniforme, como por exemplo 

cortar as mangas do casaco ou jaquetas. Não existe, nos modelos aprovados de uniformes, o modelo 

de “colete” (jaqueta sem mangas). Pedimos o cuidado para seguir a regulamentação da marca 

SAGRADO – Rede de Educação no tocante ao Uniforme Escolar. Para o conhecimento de toda a 

comunidade escolar, destacamos que a marca está devidamente Registrada. 

 

2.Atestado para Educação Física – Reforçamos que a apresentação do ATESTADO MÉDICO para 

as aulas de Educação Física é OBRIGATÒRIA, possuindo regulamentação com a Lei 5082/2013: 

Art. 1º. A participação nas aulas de educação física será precedida da realização de exames médicos 

clínicos, no início de cada ano letivo. 

Os educandos em falta serão notificados a partir de 01/04 

 
 



IMPORTANTE 
 

1. Campanha “Páscoa Solidária”→ Os educandos da 3ª série do Ensino Médio, juntamente com a 

Pastoral Escolar, estão organizando a “Páscoa solidária”. Solicitamos a doação de doces: bombons, 

chocolates, balas, pirulitos...para a confecção das lembranças de Páscoa, até o dia 08/04. 

Agradecemos a colaboração. 

 

2. Atualização de Dados Cadastrais → solicitamos a atenção para informar a Unidade Educacional 

sempre que houver alteração em números de telefone ou documentos. 

Em caso de contatos com a família o(s) número(s) de telefone em dia, fazem toda a 

diferença. 

 

PARTILHANDO 

O Espaço Maker, em nossa Unidade Educacional, está iniciando as atividades. O uso deste espaço 

contribui para aprendizagens diferenciadas, onde o educando desenvolve diferentes habilidades 

como modos de trabalho, técnicas e ferramentas voltadas à criatividade. O movimento “Maker” é 

uma extensão tecnológica e filosófica da cultura Do-it-yourself (faça-você-mesmo ou mão-na-massa) 

que proporciona aos estudantes uma forma de aplicar seus conhecimentos lançando mão de 

ferramentas manuais, digitais e eletrônicas para realizar projetos de seu interesse, sempre 

orientados pela figura do professor. 

 
 

Almejamos um abençoado tempo quaresmal de preparação para a Festa da Ressurreição de Cristo. 

 

Atenciosamente, 

 
Miriam Cichelero                                                   Ana Cláudia Montemaggiore Caio 

                      Diretora Pedagógica                                                            Diretora Administrativa 
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