
 

   
 

 
 
 
 

 

 
Curitiba,30 de setembro de 2019. 

 
Circular nº 06/2019 
     

Prezados Pais / Responsáveis Legais,    
 

Encerramos o mês de setembro, mês da Bíblia, da Palavra que aquece nosso coração e 
orienta nossa vida! Damos graças a Deus pelas inúmeras atividades desenvolvidas na escola 
com os educandos e por tudo o que de bom vimos acontecer neste conturbado mundo em que 
vivemos! 
  E agora, lançamos nosso olhar para outubro mês dedicado às Missões. Missão não é 
escolha, mas parte da identidade cristã (DA 144). Missão possibilita-nos prestar ao mundo o 
serviço da salvação (São João Paulo II). Jesus deixou um mandamento para a missão: “Ide e 
fazei discípulos em todas as nações” (Mateus 28,19). É tempo de lembrarmos, de maneira 
especial de todos os missionários que dedicaram suas vidas pelo bem do próximo, a começar 
pelos padroeiros das Missões: Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira de nossa Escola, 

São Francisco Xavier, como também os que ainda hoje deixam suas terras e partem para 

lugares desconhecidos e necessitados, levando ajuda humanitária e o amor de Deus. 
 Num abrir e fechar de olhos, chegaremos ao final do ano. Aproveitemos ao máximo, 

portanto, este tempo que nos é dado! 
Segue abaixo o cronograma com atividades para os meses de Outubro e Novembro de 

2019, conforme “Calendário 2019” em nosso site:  http://santa.redesagradosul.com.br/, no início deste 

ano: 
 

OUTUBRO ROSA – se conheça, se ame, se cuide   
  

01/10 (3ªf) -10h - Salão Nobre -  Apresentação teatral: “Quem Quer Lamber Panela” - Prof.ª 
Rosangela - para 4º ao 6º ano.  

                  - 14h - Salão Nobre -  Apresentação teatral: “Quem Quer Lamber Panela” - Prof.ª 
Rosangela - para 2º ano. 

                  - 16h – Salão Nobre -  Apresentação teatral: “Quem Quer Lamber Panela” - Prof.ª 
Rosangela - 3º ao 5º ano.  

03/10 (5ª f) - Simulado EI e EFI (período de aula). 
              04/10 (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/ou 9h. 
05/10(Sab)- 9h-Reunião de Novos Pais.  
                  - 10h - Meu Corpo, Minha Arte - Projeto 2020 – Infantil I 
                  - 10h15 - Ateliê Sagrado - Brincando com Ivan Cruz – Projeto 2020 – Infantil 

III 1 e 2 
                  - 10h30 - Feira livre com a família - Projeto 2020 – 3º anos  
                  09/10 (4ªf) - 19h30 - Salão Nobre - Apresentação teatral: “O sitio do pica-pau 

amarelo” - Prof.ª Rosangela -para pais e convidados. 
10/10 (5ªf) - 10h30 - Salão Nobre - Apresentação teatral: “O sitio do pica-pau amarelo” Prof.ª 

Rosangela para 4º ao 6º ano. 
                  - 16h - Salão Nobre - Apresentação teatral: “O sitio do pica-pau amarelo” Prof.ª 

Rosangela para 3º ao 4º ano. 
                  - Visita do 5º ano – Colégio Sagrado – (período de aula). 
12/10(Sáb)- Dia da Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças.

 14/10 (2ªf) - Recesso escolar  
15/10 (3ªf) - Dia do Educador – feriado   
19/10(Sáb) - Reunião de pais 09h30-10h30 6º e 7º ano / 10h30 -11h30 8º e 9º ano.  
22/10(3ªf)  -   Prova de 2ª chamada FII – 15h 
24/10 (5ªf) - Prova de 2ª chamada FI – 8h/14h 
 

 

 

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


   
 

   
 

NOVEMBRO AZUL – Um toque pela vida, um drible no preconceito 

 

01/11 (6ªf) -1ª sexta-feira do mês 

02/11(Sáb) -Finados – feriado   

07/11 (5ªf) - 10h30 - Apresentação teatral: “Sala de Teatro” - Prof.ª Rosangela –para 4º ao 9º. 

ano. 

                  - 14h -  Apresentação teatral: “Sala de Teatro” - Prof.ª Rosangela - para 3º ao 5º ano. 

                  - 19h - Apresentação teatral: “Sala de Teatro” - Prof.ª Rosangela - para pais e 

convidados. 

13/11 (4ªf) - Simulado EFII 

15/11 (6ªf) - Proclamação da República – feriado   

18/11 (2ªf) - Prova Única - SAGRADO EFII e EM - 18/11 a 22/11 

                  - 2ª chamada FII – 15h 

20/11 (4ªf) – Missa em Comemoração do Dia de Madre Clélia nas Unidades Educacionais 

21/11 (5ªf) - 2ª chamada FI – 8h/14h  

26/11 (3ªf) - 18h40 recital de musica 

27/11 (4ªf) - Semana de Recuperação 27/11 a 03/12 Apenas para o 9º ano 

02/12 (2ªf) – Semana de recuperação 02/12 a 06/12 de notas do FI ao 8º ano. 

02/12 (2ª f) -  Apresentação de Natal –Educação Infantil e 1º ano – Salão Nobre. 

03/12 (3ª f) - Apresentação de Natal – 2º ano ao 5º ano - Salão Nobre. 

06/12 (6ªf) - Término do Ano Letivo. 

 

COMUNICANDO  
 

Reserva de matrículas 2019 

 Solicitamos àqueles que ainda não devolveram a reserva de vagas para o ano de 2020, que 

essa seja preenchida e devolvida, impreterivelmente, até o dia 03 de outubro. Para aqueles que já 

devolveram seguem as orientações no envelope, bem como a ficha de consentimento de guarda 

de documentos, devidamente preenchida. 

 

Bolsas de estudos 

 Informamos que o processo de INSCRIÇÃO para o PROJETO SOCIOEDUCACIONAL – 

BOLSAS DE ESTUDOS, referente ao ano letivo de 2020, ficou programado nos dias 07 e 08 de 

novembro no site www.santa.redesagradosul.com.br, link Bolsas de Estudos. Os interessados 

farão as inscrições on line e não mais na tesouraria da Escola. 
 

Informações Gerais Sobre O Processo: 
a) Após o encerramento das inscrições, a Comissão de Seleção de Acompanhamento, 

representada pelo SAS – Serviço de Assistência Social, entrará em contato com os inscritos por 
ordem de inscrição, e os convocará a apresentar documentação. Será realizada avaliação 
socioeconômica da família, que deve preencher os critérios estabelecidos no Projeto Sócio 
Educacional – Bolsas de Estudos, em conformidade com a Lei 12.101/09. 

b)  A inscrição no processo e apresentação da documentação não garantem a concessão da bolsa 
de estudos. 

c) As famílias que não forem convocadas ficarão em fila de espera, com validade até o término do 
ano letivo de 2020. 
 

                     Ir. Rosana Perico                                                                     Veneza Pedrina Barbieri 

Diretora Administrativa                                                                               Assistente Social 
 

    Que por intercessão de Santa Teresinha, o Senhor derrame uma chuva de graças sobre 

sua família e seus empreendimentos. 

 

Atenciosamente,      

                                                                                                                                                                          
Ir. Clarisse Ana Boldori 

                                                                                             - Direção Pedagógica- 



   
 

   
 

 

 

 

Curitiba, 30 de setembro de 2019. 

ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA 2020 

 

O SAGRADO – Rede de Educação tem a alegria de matricular seu(sua) filho(a) para o 

ano letivo de 2020. Agradecemos a sua confiança e nos comprometemos, no processo de ensino e 

de aprendizagem, a consolidar a Missão Institucional que é oferecer uma educação acadêmica e 

cristã, que assegure a formação de cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e 

socialmente responsáveis. 

As rematrículas serão realizadas on-line, via Central Acadêmica no site 

www.redesagradosul.com.br e poderão ser realizadas somente com login e senha do responsável 

financeiro. Os que não possuem deverão solicitar na Secretaria da Unidade Educacional. Para 

conseguir realizar a rematrícula on-line, as mensalidades deverão estar em dia.  

Datas para rematrícula:  

 15 a 27 de outubro 

 08 a 15 de dezembro 

Para efetuar a rematrícula, leia atentamente as instruções abaixo, seguindo os passos: 

1. Acesse o site www.redesagradosul.com.br 

2. Clique em Central Acadêmica. 

3. Insira o login e a senha do responsável financeiro. 

4. Verifique se o ano letivo consta 2020. 

5. Clique em Matrícula On Line no lado esquerdo da tela. 

6. Clique em Rematrículas.  

7. Marque a opção li o contrato (leia o mesmo) e confirme a matrícula. 

8. O ícone imprimir vai mostrar o contrato. Imprima, assine e envie 01(uma) cópia 

para o Serviço de Tesouraria da Unidade Educacional com uma cópia do CPF e RG do 

responsável financeiro. 

9. Imprima o comprovante de matrícula. A turma visualizada na web é provisória; a 

turma oficial será definida pela Equipe Pedagógica e divulgada no 1º dia de aula. 

Será possível fazer a rematrícula somente para a turma que o sistema apresentar na 

tela. Os que solicitaram troca de turno devem procurar o Serviço de Secretaria da Unidade 

Educacional depois de efetivada a rematrícula. 

 

Qualquer dúvida entre em contado com a Unidade Educacional.  

Que o Sagrado Coração de Jesus os abençoe sempre! 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Ir. Clarisse Ana Boldori 

                                                                                             - Direção Pedagógica- 
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