
 

 

COMUNICADOS WHATSAPP BUSINESS 

08 DE JUNHO A XX DE AGOSTO DE 2020 

 
18/06 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Vídeo acompanhado do texto: Que tal relembrar um dos momentos mais bonitos de 2019 no 
Colégio Social Madre Clélia?  

Então hoje é dia de TBT da Festa do Sagrado Coração de Jesus ♥️🙏🏻  
 
18/06 – EDUCADORES: 
 

♥️ FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ♥️ 
Caros educadores,  
Esse ano as comemorações estão bem diferentes, mas assim mesmo não podem deixar de 
acontecer, e por isso com a ajuda de vocês, vamos deixar o dia de amanhã muito especial!! 
Foram elaboradas algumas lembranças para nossas queridas Irmãs como um marca página para 
Bíblia, um bolinho individual bem especial e nosso lindo vídeo!!  
Para deixar ainda mais bonito e divertido, vamos enfeitar uma mesa e surpreendê-las deixando 
pistas para que encontrem o ambiente. 

⚠️ Peço que participem da nossa reunião virtual amanhã as 14h30, pois será nesse momento que 
iremos passar o nosso vídeo que já está prontinho hein!! 
 
18/06 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

Vídeo do Serviço de Pastoral Escola acompanhado do texto: Queridos educandos👩🏻💻👨🏽💻 e 

educadores👩🏼🏫👨🏻🏫! A Pastoral Escolar do Colégio Social Madre Clélia😇 preparou como 

Intervenção Mensal um curta metragem bem interessante! 🎥🎞️ 

Vale muito a pena conferir em seus emails intitucionais. 📲🖥️ 
Para você aproveitar um pouquinho assista essa pequena chamada que estamos enviando para 

você!🙉🙈🙊 
#pastoralescolar 
#colegiosocialmadreclelia 
 

 

19/06 – EDUCADORES: LEMBRETE E LINK PARA A REUNIÃO VIRTUAL ATRAVÉS DO MICROSOFT 
TEAMS AS 14H. 
 
19/09 – EDUCADORES E IRMÃS: 
Vídeo da “Caça ao Tesouro” acompanhado do texto: Obrigada a todos vocês, por terem 
participado de um dia tão especial! Vejam como foi o vídeo enviado as Irmãs com a pista de onde 

estaria o tesouro... ♥️ 
 
Vídeo das Irmãs em busca ao tesouro acompanhado do texto: E para aquecer nosso coração, esse 

é o vídeo gravado pelas Irmãs, enquanto iam caçar o tesouro. Que emoção!! 🙏❤ 
 

 



 
22/06 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
Eu Recomendo  
 
O Mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link:http://encurtador.com.br/JKMSW (EM) 
 
O Mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link:http://encurtador.com.br/mTV07 (EI) 
 
O Mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: http://encurtador.com.br/ghmzX (EF I) 
 
O Mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: http://encurtador.com.br/gtvQ1 (EF II) 
 
 
22/06 - EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Contação de História  
 
A Biblioteca Escolar preparou mais alguns vídeos maravilhosos para você!!! Aprecie durante a 
semana! 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link:https://bit.ly/3fs5BKC (EI) 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/2YEuoEy (2° ano)  
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/2URnDOF (4° ano) 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/2Cd4aS2 (3°ano) 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/30Tizx7 (1° ano) 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/2V5yG75 (5° ano) 



 
Educação Infantil 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais alguns vídeos maravilhosos para você!!! Aprecie durante a 
semana! 
 
O Mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: http://encurtador.com.br/mTV07 (EI) 
 
Chegou a hora de mais uma história para vocês assistirem ai de casa! Se preparem pois a contação 
já vai começar. 
Link: https://bit.ly/3fs5BKC (EI) 
 
 
22/06 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Vídeo com resumo da Festa do Sagrado Coração de Jesus de 2020, acompanhado do texto: De 
forma diferenciada, mas não menos calorosa, o Colégio Social Madre Clélia comemorou a Festa do 
Sagrado Coração de Jesus na última sexta-feira. Foram momentos variados e emocionantes com a 
participação dos educadores e é claro, das nossas queridas Irmãs. Confira o resumo de como foi 

este dia ♥️ 
 
 

 

 
23/06 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
EU RECOMENDO 
 
O mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: https://bit.ly/3epj06d   (EI) 
 
O mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: https://bit.ly/2CwtQt0   (EF I) 
 
O mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: https://bit.ly/2Ny7byR  (EF II) 
 
O mundo pode parar, mas o Eu Recomendo, não... Segue outra indicação de mais uma história pra 
você aproveitar nessa quarentena! 
Link: https://bit.ly/2CnL3EL   (EM) 
 

 

24/06 – EFI , EFII E EM: 
 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES  



Prezados pais e/ou responsáveis legais! 
Segue Calendário de Avaliações do mês de Julho. Dos próximos meses do 2° trimestre, poderão 
sofrer alterações. 
Agradecemos a atenção e compreensão! 

Juntos somos mais!☺️ 
 

 

26/06 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
HORÁRIO DE LIVES 
 

 

01/07 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
ANO LITERÁRIO 
 
Sentiu falta do nosso Ano Literário? Neste mês de junho, vamos aprofundar sobre a Poesia 
Concreta! 
Acesse pelo link: https://bityli.com/zsdie (Educação Infantil) 
 
Sentiu falta do nosso Ano Literário? Neste mês de junho, vamos aprofundar sobre a Poesia Haicai! 
Acesse pelo link: https://bit.ly/3eyryHO (Ensino Fundamental I) 
 
Sentiu falta do nosso Ano Literário? Neste mês de junho, vamos aprofundar sobre o Soneto! 
Acesse pelo link:https://bit.ly/3dAd219 (Ensino Fundamental II) 
 
Sentiu falta do nosso Ano Literário? Neste mês de junho, vamos aprofundar sobre os Versos 
Livres! 
Acesse pelo link: https://bityli.com/Sgs6y (Ensino Médio) 
 
 

 

02/07 – EI, EFI e EM: 
 
SIS – JOGOS COOPERATIVOS 
 
Ed. Infantil 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana que foi feito com muito carinho para você curtir essa época de 
Festa Junina!  
Abra este link https://bit.ly/2A3KwXO e divirtam-se! Esperamos que compartilhem conosco pelo 
email: 

madreclelia.sis@redesagradosul.com.br  até a data 06/07/2020 👩🏻🌾👨🏼🌾🔥🌽 
 
Fund I 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana que foi feito com muito carinho pra você curtir essa época de Festa 



Junina! Abra este link https://bit.ly/384R9FT e divirtam-se! Esperamos que compartilhem conosco 

pelo email: madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 06/07/2020 👩🏻🌾👨🏼🌾🌽🔥 
 
 EM 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana que foi feito com muito carinho para você curtir essa época de 
Festa Junina!  
Abra este link https://bit.ly/2Zs0eVB e divirtam-se! Esperamos que compartilhem conosco pelo 

email: madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 06/07/2020  👩🏻🌾👨🏼🌾🔥🌽 
 
 
02/07 – TODOS OS NÍVEIS 
 
JOGOS COOPERATIVOS 
 
Ed. Infantil 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Nós do Serviço de Integração Social preparamos mais um 
vídeo cooperativo para vocês  
realizarem aí com a sua família! Abra este link  https://bit.ly/2A3KwXO e divirtam-se. Esperamos 
que compartilhem conosco pelo  
email madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 09/07/2020. 
Madre Clélia vos abençoe com mil corações! 
 
 
Fund I 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Nós do Serviço de Integração Social preparamos mais um 
vídeo cooperativo para vocês  
realizarem aí com a sua família! Abra este link  https://bit.ly/384R9FT e divirtam-se. Esperamos 
que compartilhem conosco pelo  
email madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 09/07/2020 
Madre Clélia vos abençoe com mil corações! 
 
 
 
Fund II 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Nós do Serviço de Integração Social preparamos mais um 
vídeo cooperativo para vocês  
realizarem aí com a sua família! Abra este link  https://bit.ly/2NLcrPE e divirtam-se. Esperamos 
que compartilhem conosco pelo  
email madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 09/07/2020 
Madre Clélia vos abençoe com mil corações! 
 
 
EM 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Nós do Serviço de Integração Social preparamos mais um 
vídeo cooperativo para vocês  



realizarem aí com a sua família! Abra este link  https://bit.ly/2Zs0eVB e divirtam-se. Esperamos 
que compartilhem conosco pelo  
email madreclelia.sis@redesagradosul.com.br até a data 09/07/2020 
Madre Clélia vos abençoe com mil corações ! 
 
02/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Vídeo acompanhado do texto: Que tal mais um TBT do Colégio Social Madre Clélia? Hoje vamos 
matar a saudade do Festival Folclórico de 2019. Foi muito lindo e divertido!! Confira. 
 

 

03/07 – EF II – 9º ano 1: 
 
Cronograma de horários acompanhado do texto:  Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
 
A partir da próxima semana, nas terças e quintas, das 13 às 18h, o número de contato telefônico 
com a nossa Unidade Educacional será: 3111-1501. 
  
Agradecemos a compreensão! 
Equipe Pedagógica 
 
03/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO 
 
CONVITE DA LIVE DA PJC DO COLÉGIO SOCIAL MADRE CLÉLIA 
 

 

06/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Mediante último pronunciamento do governo do Paraná (decreto 4.942/2020 ), Curitiba se 
enquadra na medida de restrição. 
Desta maneira, as Unidades Educacionais, do SAGRADO - REDE DE EDUCAÇÃO, realizarão os 
atendimentos necessários, por e-mail ou telefone (3111-1501). 
 
Agradecemos a compreensão e atenção, desejando a todos uma abençoada semana. 
Unidos na prece e na colaboração para o fim da pandemia." 
Atenciosamente, 
Direção Pedagógica e Administrativa. 
 
 
06/07 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO 
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 
Acesse pelo link: https://bit.ly/3iAAyi9 - Educação Infantil 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 



Acesse pelo link: https://bit.ly/2VEKkWA - 1º ano 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 
Acesse pelo link: https://bit.ly/2YWU28X - 2º ano 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 
Acesse pelo link: https://bit.ly/3f3SHCX - 3º ANO 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 
Acesse pelo link: https://bit.ly/3iqp2px - 4º ANO 
 
Preparado para mais uma Contação de História? Sente-se em um lugar confortável e entre no 
mundo da imaginação conosco! A história já vai começar... 
Acesse pelo link: https://bit.ly/38q9XQj - 5º ANO 
 
 

 

07/07 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
IMPORTANTE!! 
 

INFORMAÇÕES SOBRE BOLSA DE ESTUDOS 👇 
  

 FOI ENVIADO O EDITAL REFERENTE AO ASSUNTO 
 

 

10/07 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9ºANO: 
 
ATUALIZAÇÃO DO HORÁRIO DE LIVES 
 
Senhores pais e/ ou responsáveis legais!  
Seguem novas escalas das LIVES. A partir de 13/07 (segunda), teremos duas LIVES semanais para 
Componentes Curriculares com 3h/a ou mais na semana, podendo contemplar, inclusive, 
explicação de objetos de estudos novos. A participação de seu filho/a é de extrema importância!! 
Agradecemos a confiança em nosso trabalho. 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 
10/07 – EDUCADORES 
 
Imagem acompanhada do texto: Não perca tempo e inscreva-se agora! 
https://materiais.up.edu.br/bolsa-colegios-parceiros 
 
O ganhador poderá escolher usar sua bolsa de 50% durante todo o seu curso de graduação nas 
modalidades: presencial, semipresencial ou EAD, com entrada no segundo semestre de 2020. 
 
Boa sorte! 



 
10/07 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
ATENÇÃO! ALTERAÇÃO DAS DATAS! 
 
FOI ENVIADO UM NOVO EDITAL REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES DE DATAS PARA RENOVAÇÃO DE 
BOLSA. 
 

 

11/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Querida Comunidade Educativa! 
Vamos dar visibilidade aos lindos trabalhos que promovemos? 
Basta acessar a página do Facebook e curtir o vídeo abaixo. SAGRADO - Rede de Educação, Forte 
nos Resultados, Potente na Formação� 
 
Vídeo acompanhado do link: 
https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid
=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e 
 

 

13/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO:  
 
Querida Comunidade Educativa! 
Que tal colaborar com a visibilidade dos trabalhos da nossa Unidade Educacional? 
Basta acessar o link abaixo através do Facebook e curtir o vídeo! 
 
https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid
=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e 
 
Ah... lembrando que também tem vídeos das outras Unidade Educacionais do SAGRADO – Rede de 
Educação esperando a sua curtida!! 
SAGRADO - Rede de Educação, Forte nos Resultados, Competente na Formação� 
 
 

 

14/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Nossos educandos do 9º ano e Ensino Médio estão tentando participar da 5ª FEIRA DE Ciências da 
PUCPR. 
Para isso, estamos convidando vocês para colaborarem com os projetos de pesquisa deles, 
respondendo aos formulários. 
Lembramos que não existe resposta certa ou errada, e suas informações não serão divulgadas. 
Sua participação nos ajudará muito! 
Seguem os Links dos projetos: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe18feWtMJ5tIwDWTXoNt0nE4BexR3du3zyDvQ8rdB
zR2VbVw/viewform?usp=sf_link 
 
https://forms.gle/n4ECq3vhX21g7Ke67 
 

https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/107448004353347/posts/121724842925663/?sfnsn=wiwspwa&extid=FL4xw1ij8CxKPjXt&d=w&vh=e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe18feWtMJ5tIwDWTXoNt0nE4BexR3du3zyDvQ8rdBzR2VbVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe18feWtMJ5tIwDWTXoNt0nE4BexR3du3zyDvQ8rdBzR2VbVw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/n4ECq3vhX21g7Ke67


https://forms.gle/bz7tHUm6SvgE1dXS7 
 

 

17/07 – ENSINO MÉDIO: 
 
ATUALIZAÇÃO DE HORÁRIO DE LIVES 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Seguem horários das Lives, a partir de 20/07. 
Obrigada! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 
 
17/07 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

⚠️ Atenção⚠️ 
 
Precisamos da sua colaboração para dar sequência ao projeto 

EU RECOMENDO 👍🏻 
 

📽️👀 Saiba como assistindo o vídeo: 
 
 https://bit.ly/2DnsAbU 
 

🙏🏻♥️ 
 
 
17/07 – TODOS OS NÍVEIS 
 
Queridas famílias e educandos!!! 
A cada dia a saudade aumenta e com ela, também os desafios em mantermos nossa rotina de 
estudos e organização.  
Pensando em vocês e no seu dia a dia, o Serviço de Orientação Educacional, preparou com muito 

carinho, um rico material, que poderá lhes auxiliar 😍. 
 

 ENVIADO VÍDEO DE ACORDO COM CADA SOE 
 

 

20/07 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
JOGOS COOPERATIVOS 
 
Ed. Infantil 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana para realizar aí com a sua família! Abra este link 
https://bit.ly/3fJGRNZ e divirtam-se!Esperamos que compartilhem conosco pelo 
email:madreclelia.sis@redesagradosul.com.br 
 

https://forms.gle/bz7tHUm6SvgE1dXS7


 
Fund I 
 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana para realizar aí com a sua família! Abra este link 
https://bit.ly/3hPRCQU e divirtam-se!Esperamos que compartilhem conosco pelo 
email:madreclelia.sis@redesagradosul.com.br 
 
 
Fund II 
 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Nós do Serviço de Integração Social preparamos mais um 
vídeo cooperativo para vocês  
realizarem aí com a sua família! Abra este link  https://bit.ly/3eEPicC  e divirtam-se. Esperamos 
que compartilhem conosco pelo  
email madreclelia.sis@redesagradosul.com.br  
 
 
EM 
 
Olá, queridos educandos e familiares. Espero que estejam gostando dos jogos cooperativos! 
Aproveite o jogo desta semana para realizar aí com a sua família! Abra este link 
https://bit.ly/32nsuM2 e divirtam-se!Esperamos que compartilhem conosco pelo 
email:madreclelia.sis@redesagradosul.com.br 
 
 

 

 
21/07 – EDUCADORES: 
 
VÍDEO ELABORADO PELOS EDUCANDOS DA 3ª SÉRIE DO EM  
 
Terceirão do Colégio Social Madre Clélia, em sinal de gratidão e reconhecimento, presta 
homenagem aos professores e serviços do Ensino Médio. 
 

 

23/07 – EDUCADORES: 
 
Bom dia querido(a) educador(a)!! 
 
Você realizou a compra de uniformes na Hauer Confecções? 
 
Se sim, colabore com uma breve pesquisa de satisfação em relação ao produto adquirido através 
do link abaixo:  
 
https://contato606069.typeform.com/to/lSYvCZ 
 
Obrigada e tenham um ótimo dia!! 



 

24/07 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
ESCALA DE LIVES E CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Seguem escalas das LIVES a partir do dia 27/07 (2ªf) e calendário de avaliações de agosto. 
Excelente final de semana e que o Sagrado Coração de Jesus esteja em seus lares, neste momento 
de desafios! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Seguem escalas das LIVES a partir do dia 27/07 (2ªf). 
Excelente final de semana e que o Sagrado Coração de Jesus esteja em seus lares, neste momento 
de desafios! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 
24/07 – EF 9º ANO E EM: 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
 

🏆 GINCANA CULTURAL CLELIANA 2020 🏆 
 

➡️ Link de acesso para inscrição: 
 
https://cutt.ly/csuSFQC 
 

👉 Inscrições até 31/07 
 

👉 Leiam com atenção o regulamento 
 

 ENVIADO VÍDEO E FICHA DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

 

27/07 – EDUCAÇÃO  INFANTIL AO 5º ANO: 
 
CONVITE POR TURMA PARA O DRIVE-THRU DO CORAÇÃO 
 
27/07 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  
 
Com muito carinho, vejam o que a Biblioteca Escolar e o SIS prepararam para seus filhos(as)! 
 
É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/2OSCXqQ (Educação Infantil) 



É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/2OSD3ic (1º ANO) 
 
É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/2WQ4FZE (2º ANO) 
 
É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/2EgbFsq (3º ANO) 
 
É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/30D70Z2 (4º ANO) 
 
É hora de mais uma Contação de História! Entrem conosco neste mundo cheio de imaginação... 
Acesse: https://bit.ly/30Lbgpi (5º ANO) 
 
27/07 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
JOGOS COOPERATIVOS – SIS 
 
QUIZ 
 
Ed. Infantil 
Olá, queridas famílias! Espero que tenham  gostado dos nossos jogos cooperativos. Agradecemos a 
todos que fizeram e enviaram os seus vídeos, ficamos muito felizes! Para este momento 
encaminharemos um desafio chamado jogo do QUIZ,  que foi criado com muito amor e carinho! 
Grande abraço!  
Acesse este link e divirtam-se! https://bit.ly/2WLZnhD  
Equipe do SIS 
 
FUND I - 1°, 2° e 3° ano 
Olá, queridas famílias! Espero que tenham  gostado dos nossos jogos cooperativos. Agradecemos a 
todos que fizeram e enviaram os seus vídeos, ficamos muito felizes! Para este momento 
encaminharemos um desafio chamado jogo do QUIZ,  que foi criado com muito amor e carinho! 
Grande abraço!  
Acesse este link e divirtam-se! https://bit.ly/3jxh4eQ 
Equipe do SIS 
 
FUND I - 4° e 5° ano 
Olá, queridas famílias! Espero que tenham  gostado dos nossos jogos cooperativos. Agradecemos a 
todos que fizeram e enviaram os seus vídeos, ficamos muito felizes! Para este momento 
encaminharemos um desafio chamado jogo do QUIZ,  que foi criado com muito amor e carinho!  
Grande abraço!  
Acesse este link e divirtam-se! https://bit.ly/2OMwqOl 
Equipe do SIS 
 
 
 

 

28/07 – ENSINO MÉDIO: 
 
Imagem acompanhada do texto: EXCELENTE OPORTUNIDADE!!! 



 
28/07 – ENSINO MÉDIO:  
 
CONVITE PARA AULÃO 
 
28/07 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RTs6B2kjeM0&feature=youtu.be 
  
 
29/07 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qMHbrhlBTEY&feature=youtu.be 
  
 
30/07 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OddrIO127dk&feature=youtu.be 
 
 
28/07 – ENSINO MÉDIO: 
 

⚠️ Atenção Educandos do Ensino Médio!!! 
 
A PUCPR disponibilizou uma breve pesquisa relacionada a área de formação em que nossos alunos 
tem maior interesse.  
 
Pedimos a gentileza e colaboração de vocês, acessando o link abaixo e respondendo as perguntas:  
 

👇👇 
 
https://forms.gle/PTBQAKjsoZCjQR2D9 
 

❤👍 
 
28/07- 2º ao 5ºANO: 
 
2ª CHAMADA PARA 2º TRIMESTRE 
 
 

 

29/07 – EFII: 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Segue Calendário de Avaliações referentes ao mês de agosto. 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTs6B2kjeM0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qMHbrhlBTEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OddrIO127dk&feature=youtu.be


31/07 – 9º ANO e EM: 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
 
HOJE É O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO PARA A GINCANA CULTURAL CLELIANA 2020 !!!                   

🏃🏃♀️ Corre que ainda dá tempo!!  
 

➡️ Link de acesso para inscrição: 
 
https://cutt.ly/csuSFQC 
 

👉 Leiam com atenção o regulamento 
 
 

 

05/08 – EF1, EFII e EM: 
 
COMUNICADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE NOTAS 
 
 
05/08 – EDUCADORES: 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS EMPREGADOS PARA O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA CIPA 
 
Os interessados, por gentileza, preencher o formulário através do link abaixo: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DgKzgi1oRUuK53yO7LXRxWQt-
54f1uNAv3tm7k9gKYpUNkdXTlBLQTFGOEVaVkEzOUE0QzNSMkhHWC4u 
 
05/08 – TODOS OS NÍVEIS e EDUCADORES: 
 
Foi enviado post de convite aos educandos e educadores para que enviassem foto ou vídeo para 
fazerem parte da homenagem ao dia do estudante. 
 
05/08 – 3ª SÉRIE EM: 
 
COMUNICADO SOBRE ENCOMENDA DE CAMISETAS E MOLETONS DO TERCEIRÃO. 
 

 

07/08 – EDUCADORES E IRMÃS: 
 
ENVIADO CONVITE DA CIPA E EQUIPE DIRETIVA PARA REUNIÃO COM PALESTRA, DICAS DE SAÚDE 
E GINÁSTICA LABORAL. 
 

 

08/08 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias! 

Seguem horários das LIVES da próxima semana☺️ 



 

09/08 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

❤️❤️ A equipe do Colégio Social Madre Clélia, parabeniza aos Pais por essa data tão especial.  
 
Feliz Dia dos Pais!  
 

Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe e proteja infinitamente suas vidas! ❤️❤️ 
 

 ENVIADO VÍDEO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS 
 

 

11/08 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
Queridos educandos! 
Nesse dia tão especial para vocês e para nós, recebam com muito amor essa homenagem 
dedicada ao seu dia, Dia do Estudante!  
Um enorme abraço de toda Equipe do Colégio Social Madre Clélia. 

 ENVIADO VÍDEO EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE. 
 
11/08 – 8º ANO MANHÃ 
 

⚠️ Atenção ⚠️ 
 

 👉 ATUALIZAÇÃO NO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES !!! 
 
 
11/08 – 3ª SÉRIE EM: 
 
LEMBRETE REFERENTE A ENCOMENDA DE CAMISETAS E MOLETONS: 
 
 Olá Terceirão!! 
 
Passando para lembrar que é amanhã!!!  
 

 
 

 

12/08 – EDUCADORES E IRMÃS: 
 
LEMBRETE DA REUNIÃO COM CIPA E EQUIPE DIRETIVA 
 
É amanhã ‼️ 
 

👉👉 Acesse o link abaixo para participar: 
 
encurtador.com.br/BIRUW 
 
Esperamos por você!! 



 

17/08 – EFII E EM: 
 

♥️ Queridos Pais e/ou Responsáveis Legais do 6° ao Ensino Médio!♥️ 
 

👉Acesse o link abaixo, preenchendo o formulário até o dia 21/08, às 17h 📅🕔 
 

Agradecemos seu apoio e parceria! 🙏🏻♥️ 
 

👇👇👇http://encurtador.com.br/nCDQ7 
 

 

⚠️ Caso não consiga acessar o link informado, tente por este: 
 
⬇️⬇️⬇️ 
 
 https://bity.live/f8vqfelX 
 
 
17/08 – EDUCADORES E IRMÃS: 
 

🎶♥️SERENATA SAGRADA♥️🎶 
 
Como sabemos, no último domingo (16/08), representantes da Comunidade Educativa do Colégio 
Social Madre Clélia, reuniram-se para realizar uma surpresa e homenagem às Irmãs Apóstolas em 
honra a Semana da Vocação Religiosa. 
 

✨✨Momento mágico, que com toda certeza, ficará em nossas memórias✨✨ 
 

👏👏 Parabéns queridas Irmãs pela Vocação e agradecemos toda a dedicação e amor por nós! 

❤️❤️ 
 

 ENVIADO ACOMPANHADO DO VÍDEO A SER PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS 
 
 
17/08 – TODOS OS NÍVEIS: 
 
Trouxemos para vocês mais uma sugestão de livros, para você entrar em um mundo 
completamente novo e com uma história totalmente envolvente. Esse é o nosso Eu Recomendo, 
aproveitem! Link: https://bit.ly/3gUc9md (EI) 
 
Trouxemos para vocês mais uma sugestão de livros, para você entrar em um mundo 
completamente novo e com uma história totalmente envolvente. Esse é o nosso Eu Recomendo, 
aproveitem! Link: https://bit.ly/2FmKU67 (EF I) 
 
Trouxemos para vocês mais uma sugestão de livros, para você entrar em um mundo 
completamente novo e com uma história totalmente envolvente. Esse é o nosso Eu Recomendo, 
aproveitem! Link: https://bit.ly/33SCldz (EF II) 
 

http://encurtador.com.br/nCDQ7
https://bity.live/f8vqfelX


Trouxemos para vocês mais uma sugestão de livros, para você entrar em um mundo 
completamente novo e com uma história totalmente envolvente. Esse é o nosso Eu Recomendo, 
aproveitem! Link: http://encurtador.com.br/iIU68 (EM) 
 

 

18/08 – EDUCADORES: 
 
Convocamos a todos os Professores e Pessoal Técnico Administrativo do Colégio Social Madre 
Clélia, para no dia 26 DE AGOSTO DE 2020, das 08h00 às 17h00, participarem da eleição dos 
representantes dos empregados da CIPA – Gestão 2020/2021.  
 
A votação se dará de forma online, através de link a ser disponibilizado posteriormente pela atual 
gestão da CIPA. 
 
18/08 – EDUCADORES E IRMÃS: 
 

❤❤ Queridos e amados educadores!  
Será combustível para alma podermos nos ver por alguns instantes! 
Com muita gratidão, 

Gestão Educacional do Colégio Social Madre Clélia.❤❤ 
Obs: Professores que atuam em mais de uma UE, devem dirigir-se a escola de contrato. 
 

 

 

 


