
 

 

 
 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

Curitiba, 30 de julho de 2019. 

Circular 04/19 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 

  

Todo ano em agosto, celebramos o Mês Vocacional, um tempo voltado para a reflexão e a 

oração pelas vocações. Vocação, em sentido mais preciso, é um chamamento, uma convocação 

endereçada a minha pessoa, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Vocação, portanto, significa que 

anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que vem de Deus.  

O mês vocacional quer nos chamar à reflexão para a importância da nossa vocação, 

descobrindo nosso papel e nosso compromisso com a Igreja e a sociedade. O Instituto das Apóstolas 

do Sagrado Coração de Jesus celebra neste ano de 2019 o Ano Vocacional Cleliano, no intuito de 

agradecer e louvar o dom das vocações e também suplicar ao Senhor da messe novas vocações, para 

a Igreja e para a Congregação.  Que a celebração do mês vocacional nos traga as bênçãos do Sagrado 

Coração para vivermos a nossa vocação.  
 

INFORMANDO...     

AGOSTO 

Dia 02/08 – Primeira sexta-feira do mês, Missa Vocacional. Todos estão convidados a participar na 

Capela de nossa Unidade Educacional, às 7h30 8h40 e 13h30. 

Dia 03/08 –   Atendimento aos pais e/ou responsáveis legais convocados. Será enviada convocação 

via agenda. 

o Torneio de Voleibol – educandos da Escolinha de Voleibol da profª. Catia – Horário: 7h45 às 12h. 

Local: quadras do 2º andar do Complexo Esportivo. 

Dia 07/08 – 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. 

 PAI, cuidado que nasce do amor. Teremos uma programação especial com seu filho (a), o convite 

seguirá posteriormente. 

Dia 08/08 – Missa em Homenagem aos pais – 18h30min na Capela. PAI- sua presença é especial e 

importante! 

Dia 09/08 – Dia do Estudante: “O universo é do tamanho do nosso conhecimento. Torne o seu infinito”. 

De 19/08 a 23/08 – Prova Única - SAGRADO EFII e EM. 

Dia 23/08 – Envio da solicitação da Recuperação de Notas do 2º Trimestre. 

Dia 24/08 – Reunião de Pais Novos – Anfiteatro – 9h 

Dia 28/08 - Devolução da solicitação da Recuperação de Notas do 2º Trimestre. 

Dia 31/08 - Encontro dos Ex-educandos - “PARA SEMPRE SAGRADO” – aguardar orientações. 
o Zoológico na escola – 2º anos (Visita ao Zoológico com as famílias) – aguardar orientações. 

 

SETEMBRO 

 Início do 3º Trimestre - 02/09 a 06/12. 

 Recuperação de Notas - 04/09 a 10/09. 
 



IMPORTANTE... 

Retomando alguns encaminhamentos que ajudam no processo educativo diário na Unidade 

Educacional e que contam com a colaboração e compreensão das famílias: 

 Iniciamos o 2º Semestre, a continuidade no acompanhamento do processo de aprendizagem de seu 

filho (a), é extremamente importante para bons resultados.  

 Relembramos a importância do uso completo do uniforme escolar, da assiduidade, pontualidade e 

do Cartão de Identificação conforme as Normas Internas e Regimentais. 

 Recuperação de Estudos tem como objetivo oportunizar o desenvolvimento das habilidades em 

defasagem durante o processo de aprendizagem, sendo assim, destacamos a importância da 

participação dos educandos convocados. As informações sobre esses momentos estão disponíveis 

no sistema acadêmico Webgiz e no campo Comunicados no Portal, o Tira Dúvidas do Ensino 

Médio. 

 Os pais que desejam entrar na UE 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.  

 Comunicar via Agenda Escolar sobre saídas antecipadas e com terceiros com dados completos 

para que o SIS possa liberar. Educandos que permanecem no período contraturno, devem ter 

solicitação na Agenda. 

 SAÍDA TARDE: visando sempre a segurança de todos, manteremos a porta de saída, da Rua 

Buenos Aires fechada após as 18 horas, para entrada apertar a campainha ou dirigir-se pelo 

Estacionamento. 
 

COMUNICANDO... 

Pastoral 

Noite da Sopa: O grupo do GFASC (Grande Família do Sagrado Coração) convida toda a Comunidade 

Educativa para um Buffet de Sopa que acontecerá na praça de alimentação de nossa Unidade 

Educacional, no dia 24/08, às 20h, com o valor de R$25,00.  Aguardar orientações. 
 
 

Serviço de Secretaria  

O Serviço de Secretaria solicita aos Pais e/ou Responsáveis Legais em caráter de urgência a 

Declaração de Vacina e os documentos pendentes (Histórico, CPF e RG) para regularização da vida 

Escolar dos Educandos.  

Ressaltamos que a Unidade Educacional, tomará as medidas cabíveis conforme orienta a Lei nº 19.534 

que obriga a entrega da Declaração de Vacina atualizada. 

 

 Novo horário de Funcionamento do Serviço de Secretaria:  

Segunda-feira a Sexta-feira, das 7h30 às 17h. 

 

 

Que o Sagrado Coração de Jesus os plenifiquem de graças e que nosso segundo semestre 

seja abençoado e rico de novas vivências! 

 

Atenciosamente, 

 

Patricia Viviane P. de Almeida 
Direção Pedagógica 


