
 

 

 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

Curitiba, 26 de abril de 2019. 

Circular 02/19 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

A tradição católica escolheu o mês de maio para venerar, com especial devoção, Maria, que, 

com simplicidade e fidelidade inimitáveis, vivenciou os ensinamentos de Cristo, caminho, verdade e 

vida.  

Ser mãe é uma missão feita de renúncias, de sacrifícios, mas é também a mais importante da 

humanidade, porque é a continuação do plano começado no coração de Deus. Mãe, você foi escolhida 

pelo Criador para escrever as páginas da história da criação. O seu ventre é terra fértil de onde brotam 

as árvores da vida. Sua maternidade é obra de Deus para perpetuar o Seu amor na Terra. Parabéns 

pelo seu sim a este plano de amor. Tenha a certeza de que Deus a recompensará por estar cuidando 

de um filho dEle como Maria fez com Jesus.  

Que a Virgem Maria, Mãe das Mães, ajude e abençoe todas as mães, aquelas que são e as que 

desejam ser, para que possam gerar novos Cristos para iluminar este mundo. E sempre que você 

precisar, mãe, lembre-se de que a Virgem Maria, está disposta a te ajudar a ser a mãe ideal para seus 

filhos e a interceder por você e por sua família. Feliz Dia das Mães! 

INFORMANDO...     

MAIO 

Dia 01/05 – Dia do trabalho – feriado. 

Dia 03/05 – 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. 

Dias 03 e 04/05 – CLIC – PJC (Pastoral Juvenil Cleliana) na Casa de Retiros. 

Dia 06 a 10/05 – Provas Únicas SAGRADO - Fundamental II e Ensino Médio (no horário de aula) – as 

informações serão enviadas posteriormente aos educandos. 

Dia 08/05 – SER MÃE É SAGRADO - Celebração para as Mães da Ed. Infantil e 1º ano -17h na Capela. 

Dia 09/05 – SER MÃE É SAGRADO - Missa das Mães e Coroação de Nossa Senhora - 18h na Capela. 

Dia 15/05 – Envio da solicitação da Recuperação de Notas Trimestral. 

Dia 17/05 – Término do 1º trimestre.  

Dia 20/05 – Início do 2º trimestre.  

De 22/05 a 28/05 - Semana de Recuperação de Notas Trimestral: 2º ano do Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio. Os educandos que obtiveram nota abaixo da média (60) em um dos componentes 

curriculares deverão fazer a solicitação da prova, mediante comunicado que será enviado pelo SOP. 

Para os Instrumentos Avaliativos, os objetos de estudo estarão disponíveis no Portal Webgiz. 

Dia 23/05 – City Tour dos 3ºs anos Fundamental I, conforme bilhete enviado no dia 11/04.  

Dia 30/05 – 125 anos de Fundação do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de 

Jesus. Convidamos as famílias a participarem da Celebração Festiva com educandos e educadores, no 

período da manhã às 11h e no período da tarde às 16h, na Capela. 

Dia 31/05 – Teatro sobre a vida de Madre Clélia, às 19h30, no Anfiteatro. Todos estão convidados a 

participar desse momento especial. 

 

 

 

 

 



JUNHO 

Dia 01/06 – Missa em comemoração aos 125 anos IASCJ / 25 anos GFASC no Santuário de Guadalupe 

-18h. 

Dia 08/06 – Festival Folclórico – aguardar em breve uma circular específica com todas as orientações. 

Dia 12/06 – 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 20/06 – Feriado de CORPUS CHRISTI.  

Dia 21/06 – Recesso escolar. 

Dia 28/06 – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – Missa para todos – aguardar orientações. 
 

JULHO 

Dia 10/07 – 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). 
 

 Relembrando: De 15/07 a 26/07 - Férias Educandos  

                               Dia 29/07 - Retorno das aulas - Início do 2º Semestre. 
 

IMPORTANTE... 

 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.  

 Recuperação de Estudos e Paralela – Acontece no período de aula (Recuperação Paralela) ou no 

contra turno (Recuperação de Estudos). Os agendamentos da Recuperação de Estudos devem ser 

acompanhados na CENTRAL DO EDUCANDO – WEBGIZ. 
 

COMUNICANDO... 
 

Serviço de Secretaria  

 DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO 

Em cumprimento à Lei Estadual nº 19.534, de 04/06/2018, e a Instrução Normativa Conjunta nº 

01/2018 – SEED/SESA, que fala sobre a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Vacinação 

ao Estabelecimento de Ensino, SOLICITAMOS a entrega de uma fotocópia da Declaração de 

Vacinação do(a) educando(a), como parte dos documentos obrigatórios. A declaração terá que estar 

com data de impressão a partir do mês de abril/2019.  A declaração de vacinação poderá ser retirada 

nos postos de saúde próximos à residência do(a) educando(a). NÃO serão aceitas fotocópias da 

carteirinha de vacinação. Prazo de entrega na Secretaria do Colégio: 15/05/2019 (quem ainda não 

entregou). 

A Lei orienta ainda os Estabelecimentos de Ensino que, em caso de não cumprimento da 

entrega da Declaração de Vacinação ao Colégio, a Instituição de Ensino poderá notificar o Conselho 

Tutelar para que o órgão tome as medidas cabíveis. 

 DOCUMENTOS 

Solicitamos que os pais que ainda estão em débito com a documentação, que as mesmas sejam 

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

 “Entregue-se a Deus sem demora, assim como fez Maria.”  Madre Clélia 

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 


