
 
 
 

 

 

 

Circular 01/2020                                                                        Curitiba, 21 de fevereiro de 2020. 

Prezados Srs. Pais ou Responsáveis, 

  Sejam todos muito bem-vindos!  

É uma alegria imensa contar com a presença dos senhores para a caminhada de mais 

um ano letivo. Obrigada por nos escolher e confiar a educação dos seus filhos a nossa Escola.  

  Neste ano, o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus vivencia o Ano 

Missionário Cleliano com o lema: Amar é a nossa missão!  Ele traduz a essência de ser 

Apóstolas do Amor, com a missão de espalhar o amor de Jesus no mundo inteiro.  

Para o conhecimento dos senhores, o calendário anual 2020 encontra-se disponível no 
site da Escola, bem como as informações sobre as Atividades Terceirizadas. Para visualizar, 
acesse http://santa.redesagradosul.com.br/ e clique no link “comunicados”.  Consulte sempre o 
site da escola para ficar atualizado sobre os comunicados, notícias, horários, datas, eventos e 
demais informações sobre a Escola, e em nossa página no Facebook . SAGRADO - Rede de 
Educação Curta, comente e compartilhe.  Esperamos a sua visita! 

Relembramos-lhes alguns acordos, que são pontos essenciais para a educação 
SAGRADO - Rede de Educação e que visam à responsabilidade, à segurança, à alegria e à 
harmonia dos nossos educandos. Assim sendo, é fundamental: 

 
 Horário Escolar: pontualidade e frequência: o respeito pelos horários e a frequência 

assídua, bem como a execução das tarefas diárias, são importantes para o desenvolvimento de 
nossos educandos. Lembro que a oração é parte integrante da primeira aula. Manhã: 7h20min 
(para 4º ao 9º ano) Tarde: 13h05 (Educação Infantil) e 13h10min (1º ao 5º ano). Quando o 
aluno precisar faltar, chegar atrasado ou sair da aula antes do horário é necessário comunicar o 
Serviço de Integração Social (SIS).  

 
 Uniforme Escolar: O educando deve comparecer à Escola com o uniforme escolar 

completo, conforme previsto em Regimento Escolar e na agenda. O uso do uniforme é uma 
medida que estabelece identificação, segurança e adequação ao ambiente escolar.  

 
 Atendimento da Secretaria Escolar: Informamos que o horário da secretaria escolar 

para atendimento aos pais relativos à documentação de aluno será: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira das 11h 
às 17h - 3ª feira das 10h35 às 16h35. Aos pais que ainda estão em débito com a documentação, 
pedimos que as mesmas sejam entregues o mais rápido possível para que a vida escolar de seu 
(a) filho(a) seja regularizada. 

 

 RH- Valores/Taxas para 2020:  
- Inscrição dos treinamentos esportivos semestral, por modalidade, R$ 90,00 (fevereiro e julho).  
- Provas de 2ª chamada: R$ 45,00. 
- Multa da Biblioteca: R$ 0,50 por dia. 
- 2ª via de cartão magnético: R$ 20,00. 
- Agenda escolar SAGRADO: R$ 25,00. 
- Declaração de Secretaria: R$ 5,00. 
- 2ª Via de histórico escolar: R$ 30,00. 
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Abaixo, seguem datas importantes de Fevereiro e Março já informadas no Calendário 

Anual. 
10/02 (2ªf) – Início do 1º Trimestre. 

24/02 (2ªf) – Recesso Escolar.  

25/02 (3ªf) – Feriado – Carnaval. 

26/02 (4ªf) – Recesso Escolar – Quarta-feira de cinzas.  

06/03 (6ªf) – 1ª sexta-feira do mês - Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na 

Capela da Escola. Convidamos as famílias para participarem – 7h30.  

10/03 (3ªf) – Aniversário de nascimento de Madre Clélia Merloni.  

 

Pedimos que o Sagrado Coração de Jesus e a Bem Aventurada Clelia Merloni iluminem 

todas as nossas ações para o êxito do nosso trabalho, atendendo sempre e cada vez mais às 

expectativas dos senhores para a boa formação dos seus filhos. Agradecemos a todos pelo 

empenho em tornar a Escola Santa Teresinha do Menino Jesus uma instituição de referência.   

 

                                                                                                                      
Atenciosamente, 

Ir Clarisse Ana Boldori 
 - Direção Pedagógica- 

 
 

“O verdadeiro amor faz sentir um Zelo insaciável e jamais diz basta”.  (M.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


