
 

   
 

 
 
 
 

 

 
Curitiba, 25 de novembro de 2019. 

Circular nº 07/2019 
    Prezados Pais / Responsáveis Legais,    

 

 

Estamos nos aproximando do final do ano letivo 2019. Fazendo da memória da caminhada 

nossa alegria e gratidão pelo empenho e envolvimento para o sucesso alcançado, resultado do 

trabalho em equipe. Muitas realizações e conquistas foram alcançadas pelos nossos educandos e 

educadores. Toda a Comunidade Educativa está de parabéns por todo bem semeado em nossa 

Escola.  Agradecemos a participação de vocês, queridos pais e/ou responsáveis, pela presença nas 

diversas reuniões, eventos, culminância do Projeto 2020, Ano Literário, campanhas solidárias enfim, 

em a todos os momentos solicitados.  

Agradecemos a confiança depositada em nosso trabalho educativo e, também, a 

compreensão e colaboração ao longo da árdua tarefa de reestruturação e reforma de nossa escola. 

Para melhor orientá-los sobre a caminhada deste período final e início do ano letivo de 2020, 

estamos enviando as informações que seguem. Fiquem atentos: 

 

Datas importantes: 
 

26/11 (3ªf) - Recital de Música – 18h40 – Local: Salão Nobre. 

27/11 (4ªf) - Reunião com os pais do 1º ano- 18h – Transição de nível. 

                  - Semana de Recuperação do 9º ano 27/11 a 03/12.  O cronograma de Provas de 

Recuperação do 3º trimestre já está disponível no Site da Escola e mural de sala de aula. 

28/11 (5ªf) - Sarau Literário “O Pequeno Príncipe - 5º anos -16h30 - Local: Salão Nobre da Escola.  

02/12 (2ª f) - Apresentação de Natal –Educação Infantil e 1º ano – 20h. Local: Salão Nobre da 

Escola. 

                   - Semana de Recuperação das demais turmas 02/12 a 06/12. 

03/12 (3ª f) - Apresentação de Natal – 2º ano ao 5º ano – 20h. Local: Salão Nobre da Escola 

04/12 (4ªf) - Encerramento dos Jogos Sagrado Games - 19h Local: Colégio S. Coração de Jesus. 

                  - Ensaio da conclusão do 9º ano – na Escola às 08h30 

05/12 (5ªf) - Churrasco 9º ano 10h30 

05/12 (5ªf) - Encerramento do Infantil V -19h. Neste dia não haverá aula para a turma do Infantil V.         

06/12 (6ªf) - 1ª sexta-feira do mês Término do Ano Letivo 

06/12 (6ªf) - Último dia de aula para as crianças da Educação Infantil e educandos do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental. Envio dos pareceres individuais aos Pais da Educ. Infantil e 1º anos. 

08/12 a 15/12 - O sistema estará aberto para rematrículas, aos que ainda não as efetivaram. 

11/12 (4ªf) - Entrega de Resultados Finais, para os que realizaram provas de recuperação Ensino 

Fundamental I (2º ao 5º ano) e II (6º ao 9º ano).  – 8h às 10h. 

12/12 (5ªf) – Conclusão dos 9º anos – 19h missa no Anfiteatro da escola, seguida de jantar no 

Restaurante Dom Antônio, servido por adesão. 

16/12 (2ªf) - A Reserva de Vaga será garantida até esse dia (16/12). Casos particulares deverão 

ser conversados na Tesouraria e/ou Financeiro da Escola. 

18/12 (4ªf) - 7h30min às 11h30min - Último Dia de Expediente para fins de Documentação Escolar. 

25/12 (4ªf) - Natal  

 Cantina: No período de 02 a 06 de dezembro a cantina estará fechada, portanto, 

solicitamos aos educandos que tragam o lanche de casa para o momento do recreio.  
 

 Expediente para atendimento de final e início de ano: 

- 18 de  dezembro – Último dia de expediente externo neste ano de 2019.   

- 09 a 15 de janeiro de 2019 – Expediente somente no período da tarde das 13h30 às 17h.   

- 16/01 – Expediente o dia todo – manhã das 8h-11h30 e tarde 13h30 às 17h. 



   
 

   
 

 

 

Não haverá expediente na Escola de 19 de dezembro a 09 de janeiro de 2020. 
 

10/02/20 (2ª f) - Início das aulas para o Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano).  

10/02/20 (2ª f) - 2ª feira – 7h30min às 9h – Entrega de materiais na sala de aula para o Ensino 

Fundamental I – (4º e 5º ano) – turmas da manhã.  

10/02/20 (2ª f) - 13h às 14h30min – Entrega de materiais na sala de aula – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano – turmas da tarde.  

11/02/20 (3ª f) - Início das aulas para Educação Infantil e para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º 

ano).  
 

 Reunião de pais - 15 de fevereiro de 2020 (sábado)  

• 9h30 - Ensino fundamental II (7º ao 9º ano). Local: Salão Nobre. 

•          9h30 - Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Local: Salão Nobre. 

 

OBSERVAÇÕES: 
  

 A LISTA DE MATERIAIS encontra-se disponível no site da Unidade. A 

comercialização dos livros didáticos acontecerá conforme orientações do informativo já enviado, 

bem como no site da Unidade. Informamos que não haverá a possibilidade de reutilização de livros 

didáticos (troca – troca).  

 

 HORÁRIOS DAS AULAS PARA 2020:  

Educação Infantil: 13h05min às 17h35min  

Ensino Fundamental I e II - Manhã – 7h20min às 11h50min 

Ensino Fundamental I- Tarde – 13h10min às 17h40min  

Obs.: O Ensino Fundamental II contará com 6º horário toda 2ª feira, término (12h40). 

 

 Além das atividades educacionais a Escola oferta atividades terceirizadas.  

Previstas para 2020: Escolinhas de Futsal e Vôlei, Ballet, Judô, Capoeira, Robótica e Música. As 

inscrições acontecerão após o início das aulas, diretamente com o professor da atividade.  

 

 Transporte Escolar – O contato acontece diretamente com o transportador escolar.  

A Escola somente informa a relação de conveniados. 
 

Agradecemos a todos pela caminhada, confiança, e pela presença efetiva na missão 

educativa durante este ano de 2019. Renovamos nosso desejo de que 2020 seja repleto de 

esperança, paz e alegria.  

  Na alegria, na comunhão e com sentimentos de gratidão, suplicamos a Deus graças e 

bênçãos para cada família, educando, educador e funcionário. 

Estamos adentrando o tempo do Advento, um tempo propício à reflexão, à oração e à 

conversão. Preparemo-nos espiritualmente para acolher o Emanuel, o Deus-conosco, que veio a 

este mundo para nos salvar e deixar uma mensagem de fé, de esperança e de amor! 

Que o nosso coração seja uma manjedoura que acolha o Menino Jesus; que o nosso lar 

seja uma gruta, onde Maria e José encontrem abrigo e que o Brasil seja um grande presépio, onde 

Jesus possa ser reconhecido e acolhido como Senhor e Salvador! 

“O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,18). 
 

Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes que serão colhidas com 

maior sucesso no ano vindouro. Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 
  

Atenciosamente, 

                                                                                                                                                                                

Ir. Clarisse Ana Boldori 

                                                                                             - Direção Pedagógica- 


