
 

 

COMUNICADOS WHATSAPP BUSINESS 

2º SEMESTRE 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. 
 

 

 
21/08 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 

⚠️ Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais‼️ 
 

➡️ Vamos iniciar o nosso Processo de Matrículas 2021🙏 
 

➡️ O formulário que segue, é exclusivo para irmãos que ainda não estudam conosco e que 
querem fazer parte da Família Cleliana em 2021. 
 

➡️ Para rematrículas, encaminharemos orientações em breve ⬅️ 
 

👉👉 Caso necessite de algum esclarecimento, entre em contato conosco, pelo telefone  

📞 (41) 3111-1500 ou pelo e-mail  

🖥️  madreclelia.ped@redesagradosul.com.br 
 

♥️ Que o Sagrado Coração de Jesus seja o guia de nossas ações e abençoe infinitamente seu lar! 

🙏🏻 
 
Atenciosamente, 
 
Gestão Educacional do Colégio Social Madre Clélia. 
 

  ACOMPANHADO DO UM QR CODE 
 
 



21/08 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 
Segue cronograma de lives, até 04/09. 
Excelente final de semana, sob bençãos divinas! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 

 ACOMPANHADO DA TABELA DE HORÁRIOS DAS LIVES 
 
 

 

 

 

 

 

 
22/08 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Vamos animar?  
Vejam que convite bacana da nossa amada banda!!! 

 ACOMPANHADO DE VÍDEOS 
 

 

 
24/08 – 2º ANO EFI AO EM: 
 
Senhores pais e/ou responsáveis legais! 
Conforme Comunicado Pedagógico enviado no dia 03/08, teremos a Recuperação de Notas, 
referente ao 1° trimestre, na Semana de 31/08 a 04/09.  
Segue roteiro de estudos que auxiliará nossos educandos na qualificação deste momento. 
Excelente e Abençoada Semana! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 

 ACOMPANHADO DO CRONOGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NOTAS 
 

 

 
31/08 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bityli.com/sIPjQ 
(Educação Infantil) 
 



Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bit.ly/31cHiMk (1º 
ano) 
 
Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bityli.com/ruAm9 (2º 
ano) 
 
Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bit.ly/31gUY9n (3º 
ano) 
 
Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bityli.com/IPQUU (4º 
ano) 
 
Pensando em vocês, preparamos mais uma Contação de História encantadora! Vamos entrar 
juntos no mundo da imaginação e do encantamento? Acesse o link: https://bit.ly/3j7QHLv (5º ano) 
 
 
 
 
31/08 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Nosso Ano Literário está com uma história interessante... Você sabe como surgiu o teatro? Não? 
Venha descobrir com a gente! 
Acesse o link: https://bit.ly/32weE8A (EI E EFI) 
 
Nosso Ano Literário está com uma história interessante... Você sabe como surgiu o teatro? Não? 
Venha descobrir com a gente! 
Acesse o link: https://cutt.ly/efgTJJx (EFII e EM) 
 
Estamos recebendo várias recomendações de livros! Assista alguns dos vídeos que recebemos! 
Acesse o link: https://bit.ly/31roVU6 
E se você ainda não nos enviou, no final das recomendações, explicamos como você também pode 
enviar! Logo seu vídeo pode ser publicado aqui! Não fique de fora e até o proximo Eu Recomendo. 
 
 
31/08 – EFII e EM: 
 
CONVITE E LINK PARA ENCONTRO DE PAIS E EDUCANDOS 
 

Link para acesso 👉 https://www.youtube.com/watch?v=TBFBoWm3tiI 
 
 

 

 
01/09 – EFII e EM: 
 
LEMBRETE PARA ENCONTRO DE EDUCANDOS E PAIS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBFBoWm3tiI


Queridas famílias e educandos!!! 
 
É hoje!!! 
 
 Preparamos este momento com muito carinho, especialmente para vocês!!! 
 

Acesse o link às 18h30 e aproveite 😉 
https://www.youtube.com/watch?v=TBFBoWm3tiI 
 
 
01/09 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis! 
Segue breve tutorial que pode auxiliar seus filhos frente a algumas problemáticas com o 
navegador, principalmente neste período de Recuperação de Notas. 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 

 ACOMPANHADO DO TUTORIAL 
 
 

 
02/09 – EFII e EM: 
 
Não conseguiu acompanhar ao Encontro de Educandos, Pais e/ou Responsáveis do EFII e EM* ao 
vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para e seu filho(a)!  
 
Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇 
 
https://youtu.be/ZJsMxLqOIPc 
 
 

 

 
03/09: EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO 
 

 CRONOGRAMA DE HORÁRIOS DAS LIVES 
 
 
03/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Olá queridas famílias! 
 

😱 Vejam que legal, nossa Unidade Educacional sendo divulgada e reconhecida!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TBFBoWm3tiI
https://youtu.be/ZJsMxLqOIPc


 

➡️ O trabalho da Educadora Maria Fernanda de Freitas, foi inscrito e aceito no V Encontro 
Regional de Ensino de Física.  
 

👉 O resumo "USO DO SOFTWARE TRACKER PARA O ENSINO DOS CONCEITOS DE ACELERAÇÃO DA 
GRAVIDADE E QUEDA LIVRE EM CIÊNCIAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL" estará disponível no 
canal do evento de 03 a 09/09 para votação  (https://www.youtube.com/channel/UC1Z4-
HNP5noafgL2lDzaE4A). 
 

⚠️ O mais bem votado receberá uma premiação⚠️ 
 
 Abaixo temos o link do vídeo-pôster:  
 

👇👇👇👇 
 
https://drive.google.com/file/d/1ZZTk8AO3wVqAylS_9hvt2SbDIWdkOkfd/view 
 

Contamos com a sua participação!!🙏🏻👏🏻 
 
 

 

 

 
04/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Quer saber sobre os cuidados que estão sendo implementados nas Unidades Educacionais para a 
prevenção à Covid-19? 
 

 ✅ 😷⠀⠀⠀ 
Faça o download da nossa cartilha on-line, agora mesmo, e fique por dentro das Orientações de 

Prevenção 👇 
 
https://mla.bs/2c7aea78 
 

Juntos pela Vida💟 
 
 

 

 
10/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim!🌻😎 
Hoje quero convidá-los a participar de uma super Live que vai ocorrer sexta-feira, às 17h, no 

Instagram, via IG @pjcleliana.�🙃 
Continuando o nosso SETEMBRO JOVEM, nossa convidada especial deste dia será a querida Irmã 
Juliana Zorzanello, que vai trazer um tema muito interessante e especial para todo cristão: Saulo 

de Tarso 🌻🙇🏽♂️🐎 
Você não vai perder, não é? Espero todos lá! � 
#curtaecompartilhe 

https://mla.bs/2c7aea78


#pjc 
#pjcleliana 
#colegiosocialmadreclelia 
 

 ACOMPANHADO DE UMA IMAGEM  
 
 

 
10/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Prezadas famílias: o Serviço de Pastoral Escolar nesse mês dedicado a bíblia, preparou 
semanalmente um vídeo sobre um personagem bíblico. Esperamos assim, que sua família cresça 
no conhecimento e na leitura da Bíblia e seus personagens de fé. 

 ACOMPANHADO DE UM VÍDEO 
  

 
10/09 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias e educandos!!! 
Olha só o que a Biblioteca preparou para vocês! 

 ACOMPANHADO DA TABELA DE HORÁRIOS  
 
 

 

 
11/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Bom Dia Pessoal!!! 
 
Segue abaixo o Link do vídeo da nossa Apresentação Online de Savage Love. 
A Estreia está marcada para as 20h00 de hoje, vamos divulgar. 
Mais uma vez, Muito Obrigado!!! 
Forte Abraço a Todos!!! 
#orgulhodeser 
Banda Marcial Madre Merloni 
SAGRADO - Rede de Educação 
Juntos Pela Vida!!! 
 
https://youtu.be/qpwLPuJ6kb0 
 
 
11/09 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias! 
 

Queremos sua participação 🙏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e preencha até no dia 14/09 às 17h. 
 
Turmas do Infantil III e IV 
 

https://youtu.be/qpwLPuJ6kb0


https://bit.ly/3imAulo 
 

 
Queridas famílias! 
 

Queremos sua participação 🙏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e preencha até no dia 14/09 às 17h. 
 
Turmas do Infantil V 
 
https://bit.ly/2Rd3kJ8 
 

 
Queridas famílias! 
 

Queremos sua participação 🙏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e preencha até no dia 14/09 às 17h. 
 
Turmas do 1° Ano 
 
https://bit.ly/3kc7flN 
 

 
Queridas famílias! 
 

Queremos sua participação 🙏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e preencha até no dia 14/09 às 17h. 
 
Turmas do 2° ao 4° Ano 
 
 
https://bit.ly/3hiwD7B 
 

 
Queridas famílias! 
 

Queremos sua participação 🙏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e preencha até no dia 14/09 às 17h. 
 
Turmas do 5° Ano 
 
https://bit.ly/33e0xoI 
 
 
 
11/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 

https://bit.ly/3imAulo
https://bit.ly/2Rd3kJ8
https://bit.ly/3kc7flN
https://bit.ly/3hiwD7B
https://bit.ly/33e0xoI


 
Prezadas famílias: o Serviço de Pastoral Escolar nesse mês dedicado a bíblia, preparou 
semanalmente um vídeo sobre um personagem bíblico. Esperamos assim, que sua família cresça 
no conhecimento e na leitura da Bíblia e seus personagens de fé. 

 ACOMPANHADO DE VÍDEOS 
 
 

 

 
14/09 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bityli.com/ev0Qm (EI) 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bityli.com/ovMcu (1º ano) 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bit.ly/2Fg94zx (2º ano) 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bit.ly/3h8k6DO (3º ano) 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bityli.com/TN07s (4º ano) 
Que tal uma história engraçada, de aventura, de sonhos ou de dragões? Acesse o link e descubra a 
história que preparamos para você! LINK: https://bit.ly/32alEZE (5º ano) 
 
 
14/09 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
 

👉👉 Lembramos que às 17h 🕒 encerra o acesso ao link para preenchimento de dúvidas 

pedagógicas❗❗❗ 
 

 Educação Infantil III e IV :    https://bit.ly/3imAulo 
 

 Educação Infantil V:   https://bit.ly/2Rd3kJ8 
 

 1º ano:   https://bit.ly/3kc7flN 
 

 2º ano ao 4º ano:   https://bit.ly/3hiwD7B 
 

 5º ano:    https://bit.ly/33e0xoI 
 

 

 
16/09 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Queridas famílias, segue importante comunicado referente ao material NAVE A VELA! 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 

https://bit.ly/3imAulo
https://bit.ly/2Rd3kJ8
https://bit.ly/3kc7flN
https://bit.ly/3hiwD7B
https://bit.ly/33e0xoI


 ACOMPANHADO DO DOCUMENTO 
 

 
16/09 – ENSINO MÉDIO: 
 
Queridos Pais e/ou Responsáveis Legais,  
 
Há mais de 20 anos, o Planeta PUC tem ajudado vestibulandos a decidirem melhor sobre seu 
futuro por meio da escolha do curso universitário ideal para cada um. 
 
Em 2020 não poderia ser diferente. E pela primeira vez o evento será realizado inteiramente 
online.  
  
O Planeta PUC poderá ser acessado tanto pelo desktop quanto por um aplicativo exclusivo, 
disponível na Google Play e na App Store, disponível a partir do dia 17 de setembro.  
  
No dia 19 de setembro, professores e profissionais da PUCPR estarão disponíveis para interagir via 
chat e tirar dúvidas sobre todos os cursos ofertados pela Universidade, nos Campus de Curitiba, 
Londrina, Maringá e Toledo.  
 
Teremos mais de 70 oficinas, além de dezenas de Lives exclusivas para o evento, com temas 
relacionados aos cursos e profissões, bem como às diversas áreas da Universidade.  
 
O objetivo é que o futuro estudante conheça todas as possibilidades que a PUCPR oferece, como 
Hotmilk – Ecossistema de Inovação, PUCPR Idiomas, Esportes, Pesquisa, Bolsas e Financiamento, 
Internacionalização entre outros.  
  
Seu filho(a) não vai ficar fora dessa, não é mesmo?   
 
https://www.youtube.com/watch?v=7TFU_cnjQXE&feature=youtu.be  
 
Faça sua inscrição a partir do dia 17/09 acessando:   
 http://planetapuc.pucpr.br/ 
 
 
16/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Olha só o recadinho que a Banda Marcial Madre Merloni mandou para vocês !!! 

☝️☝️☝️ 
 
Para acessar basta clicar no link abaixo:  

👇👇👇 
https://youtu.be/qpwLPuJ6kb0 
 
 
16/09 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 

⚠️ Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais‼️ 
 

➡️ Vamos iniciar o nosso Processo de Matrículas 2021🙏 
 

http://planetapuc.pucpr.br/
https://youtu.be/qpwLPuJ6kb0


➡️ O formulário que segue, é exclusivo para irmãos que ainda não estudam conosco e que 
querem fazer parte da Família Cleliana em 2021. 
 

➡️ Para rematrículas, encaminharemos orientações em breve ⬅️ 
 

👉👉 Caso necessite de algum esclarecimento, entre em contato conosco, pelo telefone  

📞 (41) 3111-1500 ou pelo e-mail  

🖥️  madreclelia.ped@redesagradosul.com.br 
 

♥️ Que o Sagrado Coração de Jesus seja o guia de nossas ações e abençoe infinitamente seu lar! 

🙏🏻 
 
Atenciosamente, 
 
Gestão Educacional do Colégio Social Madre Clélia. 
 

 

 

 
18/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Prezadas famílias, segue a série de vídeos bíblicos preparados pelo Serviço de Pastoral. 

 ACOMPANHADO DOS VÍDEOS 
 
 
18/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

Olá pessoal tudo bem?😁 

Quero convidar vocês hoje para a continuação de nosso SETEMBRO JOVEM ❤️ 
Nesta sexta-feira, 18/09, às 17h, teremos nossa Live no IG  @pjcleliana a participação das jovens 
missionárias do Colégio Social Madre Clélia, contando um pouco sobre a sua experiência nas 

missões!😁 
Não deixe de participar ! 
#colegiosocialmadreclelia 
#sagradorede 
#pjcleliana 
 

 ACOMPANHADO DO CONVITE EM FORMATO DE IMAGEM 
 
 

 

22/09 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSA 
 
 
22/09 – INFANTIL III e IV: 
 
Olá queridas famílias!!  



 
Segue abaixo o link de acesso para o Encontro de Pais e/ou Responsáveis Legais da Educação 
Infantil III e IV, que acontecerá amanhã (23/09) às 18h30 AO VIVO, através do YouTube. 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz-rvHJ3BXk 
 
 

➡️➡️ Convidem seus filhos!!!  

💌 Os professores enviaram um recadinho muito especial para eles 👨🏻🏫👩🏻🏫 

Esperamos por vocês!! ♥️ 
 
 

 

 
23/09 – INFANTIL V: 
 
Olá queridas famílias!!  
 
Segue abaixo o link de acesso para o Encontro de Pais e/ou Responsáveis Legais da Educação 
Infantil V, que acontecerá amanhã (24/09) às 18h30 AO VIVO, através do YouTube. 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ulMqPSzYuQs 
 

➡️➡️ Convidem seus filhos!!!  

💌 Os professores enviaram um recadinho muito especial para eles 👨🏻🏫👩🏻🏫 

Esperamos por vocês!! ♥️ 
 
 
23/09 – INFANTIL III e IV: 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do Infantil III e IV. 
Acesse o link abaixo para participar: 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz-rvHJ3BXk 
 
 

 

 
24/09 – 1º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ulMqPSzYuQs
https://www.youtube.com/watch?v=Mz-rvHJ3BXk


Segue abaixo o link de acesso para o Encontro de Pais e/ou Responsáveis Legais do 1° Ano do EFI, 
que acontecerá amanhã (25/09) às 18h30 AO VIVO, através do YouTube. 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZVBxuspDSw 
 

➡️➡️ Convidem seus filhos!!!  

💌 Os professores enviaram um recadinho muito especial para eles 👨🏻🏫👩🏻🏫 

Esperamos por vocês!! ♥️ 
 
 
24/09 – EFII e EM: 
 
Queridas famílias! Esperamos que todos estejam bem. Enviamos acima o calendário das próximas 
provas. Que o Sagrado Coração de Jesus os abençoe. 

 ACOMPANHADO DOS CALENDÁRIOS 
 
 
 
24/09 – INFANTIL III e  IV: 
 
Não conseguiu acompanhar o Encontro de Pais e/ou Responsáveis do Infantil III e IV ao vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para você e seu filho(a)!  
 
Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇 
 
https://www.youtube.com/watch?v=slYV8vHy4Ng 
 
 
24/09 – INFANTIL V: 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do Infantil V. 
Acesse o link abaixo para participar: 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ulMqPSzYuQs 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slYV8vHy4Ng
https://www.youtube.com/watch?v=ulMqPSzYuQs


25/09 – 1º ANO 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do 1° ano. 
Acesse o link abaixo para participar: 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZVBxuspDSw 
 
 
 
25/09 – 2º AO 4º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!  
 
Segue abaixo o link de acesso para o Encontro de Pais e/ou Responsáveis Legais do 2° ao 4° ano, 
que acontecerá no dia 28/09 às 18h30 AO VIVO, através do YouTube. 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 

➡️➡️ Convidem seus filhos!!!  

💌 Os professores enviaram um recadinho muito especial para eles 👨🏻🏫👩🏻🏫 

Esperamos por vocês!! ♥️ 
 
 
 
25/09 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias! 
 
Esperamos que todos estejam bem! 
 
Enviamos a seguir o informativo sobre o Atendimento aos Pais da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I. 
 
Ótimo final de semana e Que o Sagrado Coração de Jesus os abençoe. 

♥️🙏🏻 
 
 
 
25/09 – INFANTIL V: 
 
Não conseguiu acompanhar o Encontro de Pais e/ou Responsáveis do Infantil V ao vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para você e seu filho(a)!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZVBxuspDSw


Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇  
 
https://www.youtube.com/watch?v=slYV8vHy4Ng 
 
 
 
25/09 – 3ª SÉRIE EM: 
 
Queridas famílias e educandos do TERCEIRÃO. 
 
No dia 29/09 (terça-feira), estaremos atendendo para realizar a entrega dos moletons e camisetas. 
 
Não esqueça de levar seu comprovante de pagamento integral ou o da primeira parcela.  
 
O pagamento da segunda parcela somente em dinheiro. 
 

Tenham um abençoado final de semana! ❤🙏 
 
 
25/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 

Olá pessoal, tudo bem com vocês?😁❤️ 

Continuando o nosso 😎SETEMBRO JOVEM😎, nesta sexta-feira, dia 25, temos um super encontro 

com a querida Tânia Jovenil, do Colégio Coração de Jesus, de Piraquara / PR. �✌🏼 

Não perca esse encontro � no IG @pjcleliana às 17h. 👏🙏 
#pjcleliana 
#colegiosocialmadreclelia 
#sagradorede 
 
 
25/09 – 1º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do 1° ano. 
Acesse o link abaixo para participar: 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZVBxuspDSw 
 
 

 

 
26/09 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Prezadas famílias: segue a série de vídeos sobre os personagens bíblicos.  

https://www.youtube.com/watch?v=slYV8vHy4Ng
https://www.youtube.com/watch?v=_ZVBxuspDSw


 Hoje, é o profeta Jonas. Não percam! Que a Palavra de Deus os ilumine! Um forte abraço do 
Serviço de Pastoral Escolar. 

 ACOMPANHADO DE VÍDEOS 
 

 

 
28/09 – 1ª ANO: 
 
Não conseguiu acompanhar o Encontro de Pais e/ou Responsáveis do 1° Ano ao vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para você e seu filho(a)!  
 
Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UUajYkJaKVA 
 
 
28/09 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
O SAGRADO - Rede de Educação estará em recesso na semana de 12 a 16/10. 
 
Bom descanso a todos. 
 
Em breve estaremos juntos novamente. 
 

Novos tempos, o mesmo coração! ❤️ 
 
 
28/09 – 5º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!  
 
Segue abaixo o link de acesso para o Encontro de Pais e/ou Responsáveis Legais do 5° Ano do EFI, 
que acontecerá amanhã (29/09) às 18h30 AO VIVO, através do YouTube. 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UKw1FhL8jk4 
 

➡️➡️ Convidem seus filhos!!!  

💌 Os professores enviaram um recadi nho muito especial para eles 👨🏻🏫👩🏻🏫 
 

Esperamos por vocês!! ♥️ 
 
 
28/09 – 3ª SÉRIE EM 

https://www.youtube.com/watch?v=UUajYkJaKVA
https://www.youtube.com/watch?v=UKw1FhL8jk4


 

Olá queridos educandos do TERCEIRÃO 😍 
 
Hoje teremos um aulão muito especial às 19h. 
 
Convidem os colegas e participem!!! 
 
Um grande abraço!!!  

♥️🙏🏻 
 

 ACOMPANHADO DE UM VÍDEO 
  

 
28/09 – 2º ANO À 3ª SÉRIE EM: 
 
Queridas famílias, bom dia! Segue Roteiro de Estudos para a RECUPERAÇÃO DO 2º TRIMESTRE que 
acontecerá na semana de 05 a 09/10.  Neste Roteiro temos o cronograma das provas e tudo que 
deverá ser estudado/revisto. Na semana de recuperação, não haverá videoaulas e nem Lives com 
objetos de estudos novos, priorizando a recuperação do aprendizado. Abençoada semana a todos! 
 

 ACOMPANHADO DOS ROTEIROS 
 
 
28/09 – 2º AO 4º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do 2° ao 4° ano. 
Acesse o link abaixo para participar:  
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
https://www.youtube.com/watch?v=5slzXLvhgOU 
 
Por motivo da tempestade de ontem e chuvas de hoje, poderemos ter oscilação de internet tanto 
na transmissão quanto na recepção do nosso encontro.  
 
Pedimos que fiquem tranquilos, a gravação será disponibilizada amanhã pelo business. 
 
Agradecemos a confiança de sempre! Novos tempos, o mesmo coração! 
 
 

 

 
29/09 – 2º AO 4º ANO: 
 
Não conseguiu acompanhar o Encontro de Pais e/ou Responsáveis do 2° ao 4° Ano ao vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para você e seu filho(a)!  

https://www.youtube.com/watch?v=5slzXLvhgOU


 
Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Av15Cn-yMEk 
 
 
29/09 – 5º ANO: 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Passando apenas para lembrar que em instantes estaremos ao vivo para o Encontro de Pais e/ou 
Responsáveis Legais do 5° ano. 
Acesse o link abaixo para participar:  
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
https://www.youtube.com/watch?v=UKw1FhL8jk4 
 
 

 

 
30/09 – 5º ANO: 
 
Não conseguiu acompanhar o Encontro de Pais e/ou Responsáveis do 5° Ano ao vivo?  
 
Acesse o link abaixo e assista agora mesmo! 
 
 Será de grande valia para você e seu filho(a)!  
 
Com carinho,  
Equipe Pedagógica 
 

👇👇👇👇  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qC24h5xr04g 
 
 

 

01/10 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Bom dia queridas famílias! 
 
Segue documento com as orientações para Rematrícula on-line -  2021. 
 
Um grande abraço, 
 
Direção Administrativa e Direção Pedagógica 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Av15Cn-yMEk
https://www.youtube.com/watch?v=UKw1FhL8jk4
https://www.youtube.com/watch?v=qC24h5xr04g


 ACOMPANHADO DO DOCUMENTO 
 
 
01/10 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Nossa Live do Ano Literário foi um sucesso! Obrigada a todos que estiveram presentes e enviaram 
a poesia! Adoramos! 
Quem ainda não enviou ou perdeu a Live, não tem problema! É só assistir ao vídeo preparado pela 
Biblioteca Escolar e enviar para o e-mail: madreclelia.bib@redesagradosul.com.br! 
Acesse o link e saiba como: https://bit.ly/3cE8NTf (Educação Infantil) 
 
Nossa Live do Ano Literário foi um sucesso! Obrigada a todos que estiveram presentes e enviaram 
a poesia! Adoramos! 
Quem ainda não enviou ou perdeu a Live, não tem problema! É só assistir ao vídeo preparado pela 
Biblioteca Escolar e enviar para o e-mail: madreclelia.bib@redesagradosul.com.br! 
Acesse o link e saiba como: https://bit.ly/2S5T2ea (Ensino Fundamental I) 
 
Nosso Ano Literário está a todo vapor! Neste mês abordaremos a Poesia. Já descobriu qual a 
poesia escolhida para você?  
Acesse o link e descubra: https://bit.ly/2S6ut0Q (Ensino Fundamental II) 
 
Nosso Ano Literário está a todo vapor! Neste mês abordaremos a Poesia. Já descobriu qual a 
poesia escolhida para você?  
Acesse o link e descubra: https://bit.ly/33eCPtE (Ensino Médio) 
 
 

 

 
02/10 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 

Olá, queridas famílias❤  
 
Esperamos que todos estejam bem! 
 
Segue o calendário das próximas Lives.  
 

Ótimo final de semana e que Madre Clélia os abençoe 🙏 
 

 ACOMPANHADO DO CALENDÁRIO 
 
02/10 – 2º AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias, 
 
Segue também o calendário das próximas avaliações.  
 

Que o Sagrado Coração de Jesus os abençoe ❤🙏 
 

 ACOMPANHADO DO CALENDÁRIO 
 

 



 
05/10 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/3n71053  (Educação Infantil) 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/3naUNoL  (1º ano) 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/2ScGxh4 (2º ano) 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/2G6Jrlh ( 3º ano) 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/33iFaUh (4º ano) 
 
Queridas famílias! 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma Contação de Histórias para vocês! Vamos mergulhar no 
mundo da imaginação?   
Acesse o link: https://bit.ly/3cLp3Sx (5º ano) 
 
05/10 – 4º ANO: 
 

Olá queridas famílias! � Que saudades, hein?! 💖🚨Nesta semana precisamos da sua ajuda! 🚨Na 
próxima sexta-feira (09/10) faremos uma live de DIA DAS CRIANÇAS às 10hrs, para isso 
gostaríamos que vocês escondessem um chocolate (qualquer tipo, de preferência o que o seu filho 
mais gosta) no guarda-roupa do seu filho com um recadinho muito especial, você pode escrever a 
mão mesmo!  

👩🏼🏫Agradecemos a parceria em mais um momento especial! � Reforçamos a importância de 
cumprir com esta tarefa, para que seu filho possa participar de todas os momentos da live! 

Durante a live nossas amadas criancas precisarão descobrir onde esse chocolate 🍫 se encontra 

através das dicas da educadora! 👩🏼🏫 
 
 

 

 
09/10 – 9º ANO AO ENSINO MÉDIO: 
 
Bom dia queridos Educandos do 9° Ano ao Terceirão!!! 



 
Segue documento sobre a 2° Edição da Super Liga Escolar de E-SPORTS. 
 
OBS:  

👉 Inscrições até 20/10 
 

👉 Dúvidas falar com Leandro: madreclelia.esportes@redesagradosul.com.br 
 

 ACOMPANHADO DO DOCUMENTO 
 
 

 

 
19/10 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
 
Links Eu Recomendo 
 
Que tal uma recomendação de um Best-seller só para você?  
Acesse o link e descubra o que preparam os para você! 
Link EI: https://cutt.ly/2guqT3q 
 
Que tal uma recomendação de um Best-seller só para você?  
Acesse o link e descubra o que preparamos para você! 
Link EF I: https://cutt.ly/7guqSgz 
 
Que tal uma recomendação de um Best-seller só para você?  
Acesse o link e descubra o que preparamos para você! 
Link EF II: https://cutt.ly/nguqHPc 
 
Que tal uma recomendação de um Best-seller só para você?  
Acesse o link e descubra o que preparamos para você! 
Link EM: https://cutt.ly/tguqZhw 
 
 

 

 
20/10 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
Prezadas famílias. Nesse mês missionário, o Serviço de Pastoral Escolar apresentará 
semanalmente, vídeos referentes a personagens bíblicos que assumiram em suas vidas a missão 
que Deus lhes confiou. Assim, cresceremos como famílias no entendimento da missão que Deus 
confiou a cada um de nós. "Amar é a nossa missão". Hoje, segue o vídeo da vida e missão de Santo 
André. 

 ACOMPANHADO DO VÍDEO 
 
20/10 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 

 DOCUMENTO COM ORIENTAÇÕES PARA REDEFINIR SENHA DOS EDUCANDOS. 
 

mailto:madreclelia.esportes@redesagradosul.com.br
https://cutt.ly/tguqZhw


 

 

 
21/10 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
 

♥️ Queridas famílias! 
 

👉 Seus filhos estão encerrando um importante ciclo e com certeza muitas dúvidas aparecem 

neste momento, não é❓❓ 
 

👉 Estamos preparando um momento incrível � para vcs e seus filhos, mas precisamos de sua 
ajuda, respondendo o formulário que segue: 

👇👇👇 
https://bit.ly/31wVf7A 
 

 

 
23/10 – EI e EFI: 
 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você: https://cutt.ly/7gc0GGV - EI 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você: https://cutt.ly/ygc0SQC - 1º ano 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você: https://bit.ly/37tdui1 -  2º ano 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você: https://bit.ly/3jq7wRG - 3º ano 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você: https://bit.ly/2ISSSpm - 4º ano 
 
A Biblioteca Escolar preparou  mais uma linda e encantadora contação de história! Acessem o link 
e descubram qual foi a escolhida para você:  https://cutt.ly/Fgc0Niu - 5º ano 
 
 

 

 
26/10 – EI e EFI: 
 
Drive-thru da Alegria Cleliana, vc não pode perder!!!  
 

 ACOMPANHOU CONVITE POR TURMA 
 
26/10 – 8º e 9º ANOS: 

https://bit.ly/31wVf7A


 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 
 
26/10 – 9º ANOS: 
 
Queridos educandos e famílias. Fiquem conectados...no dia 30/10, às 18h30, teremos o programa 
Interconectados para os educandos dos 9º anos e suas famílias. Muita gente interessante, 
informações sobre a Transição para o Ensino Médio e muita música. Link será enviado em breve. 
 

 ACOMPANHADO DO CONVITE 
 
 

 

 
27/10 – 2º AO 5º ANO: 
 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 
 
 

 

 
30/10 –9º ANO: 
 
 

Boa tarde queridas famílias!!! ♥️ 
 

👉 Passando para lembrar do nosso encontro amanhã (30/10) às 18h30.  
 

👉 Segue o link para acesso: 
 

👇👇👇 
https://www.youtube.com/watch?v=GMZWIlKCv4E 
 

Não percam!!! 👏👏 
 
30/10 – 2º ANO AO EM: 
 
DOCUMENTO REFERENTE A SEGUNDA CHAMADA DO 3º TRIMESTRE 
 
30/10 – EM: 
 
INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SIMULADOS 
 
30/10 – EI AO EFI: 
 
CRONOGRAMA DE LIVES 
 
 
 
 



03/11 – EI AO EFI: 
 
Recadinho do Serviço de Pastoral Escolar: 
Em comemoração ao Ano Missionário Cleliano, o Serviço de Pastoral Escolar convida cada 
educando a fazer parte da nossa Ação Solidária em prol das Unidades Sociais: Centro de Educação 
Infantil Padre Carlos Zelesny- PG, Escola Social Clélia Merloni-Florestópolis e Escola Social Coração 
de Jesus - Piraquara, que atendem a crianças carentes e em situação de risco.  
 
Para isso, pedimos sua colaboração trazendo:  
  
 Papel sulfite A4 (100 folhas ou 500 folhas).  
 
Traga a sua doação no dia do Drive-thru da Saudade Cleliana!   
Desde já agradecemos a sua doação!   
Que Madre Clélia e o Sagrado Coração de Jesus abençoem a todos! 
 
Recadinho da Biblioteca Escolar: 
“ No Drive da Saudade Cleliana, esperamos a sua companhia com muita poesia! ” 
 
 
 
03/11 – 9º ANO: 
 
 
Olá queridas famílias!!! 
 
Perdeu o nosso programa ao vivo? Não tem problema!!! 
 

Acesse o link abaixo e assista agora mesmo ♥️ 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KJVEfjZTMpY 
 

Será de grande valia para vocês e seus filhos👏🏻👏🏻 

 

 

 
05/11 – ENSINO MÉDIO: 
 
Queridas famílias e educandos! 
 
Informamos que o LOGIN e a SENHA para acesso ao SIMULADO de amanhã já está no e-mail do 
Educando. 
 
Equipe Pedagógica. 
 

 

 

 



 
06/11 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
 
A Revista Sagrado, em sua 10ª edição, acena para alguns fatos marcantes do ano de 2020. 
 
Acesse o link e confira:  
 
http://www.redesagradosul.com.br/revista-sagrado/revista-sagrado-edicao-2020 
 
Desejamos a você que, ao ler a Revista Sagrado, possa ficar ainda mais motivado por fazer da 
educação um serviço de promoção integral das novas gerações.  
 
Ótima leitura! 
 
 
06/11 – EI AO EFI: 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/38dyg5K - Educação Infantil 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/3jUfWko - 1º ano 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/3mWxBd3 - 2º ANO 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/36by1W8- 3º ano 
 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/32bwVIX - 4º ANO 
 
A Biblioteca Escolar preparou mais uma linda e encantadora história!  
Assista pelo link: https://bit.ly/3jYmQFm - 5º ANO 
 
 

 

 
09/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Caros Pais e/ou Responsáveis Legais 
A seguir enviaremos os seguintes arquivos: 
- Lista de Materiais para 2021; 
- Comunicado sobre livros didáticos; 
- Comunicado da Editora SM destinado ao 1º ano a 9º ano de 2021. 
-> ACOMPANHADO DOS SOCUMENTOS DAS EDITORAS E LISTAS DE MATERIAIS. 
 
 

 

http://www.redesagradosul.com.br/revista-sagrado/revista-sagrado-edicao-2020


 
13/11 – TERCEIRÃO: 
 

Olá queridos Educandos do TERCEIRÃO ♥️ 
 
Vamos matar as saudades mais uma vez? 
 
Esperamos vocês no dia 19/11 5°feira  às 18h30 no Salão Nobre do Colégio Social Madre Clélia. 
 
Além de muita diversão, vamos aproveitar o momento para realizar as tradicionais fotos 
individuais de todos vocês. 
 
Para isso pedimos que: 

👉 Venham com a camiseta e/ou moletom do Terceirão 👕 
 

👉 Podem trazer escova de cabelo e maquiagem para aquele retoque antes da foto 👍🏻 
 

👉 Não esqueçam de trazer máscara 😷 
 

⚠️ Obs: Quem não tiver o moletom ou camiseta do Terceirão não se preocupe, teremos peças 
para empréstimo no momento das fotos!!! 
 

♥️ Recadinho do Serviço de Pastoral Escolar: 
Em comemoração ao Ano Missionário Cleliano, o Serviço de Pastoral Escolar convida  cada 
educando a fazer parte da nossa Ação Solidária em prol das Unidades Sociais: Centro de Educação 
Infantil Padre Carlos Zelesny- PG, Escola Social Clélia Merloni-Florestópolis e Escola Social Coração 
de Jesus - Piraquara, que atendem a crianças carentes e em situação de risco.  
 
Para isso, pedimos sua colaboração trazendo:  
  
 Papel sulfite A4 (100 folhas ou 500 folhas).  
 
Desde já agradecemos a sua doação!   
 

Que Madre Clélia e o Sagrado Coração de Jesus abençoem a todos! ♥️ 
 

 

 

 
17/11 – TERCEIRÃO:  
 

Olá TERCEIRÃO ♥️ 
 
Lembrando que esperamos vocês no dia 19/11 5°feira  às 18h30 no Salão Nobre do Colégio Social 
Madre Clélia. 
 
Retomando algumas observações: 

👉 Venham com a camiseta e/ou moletom do Terceirão 👕 
 

👉 Podem trazer escova de cabelo e maquiagem para aquele retoque antes da foto 👍🏻 



 

👉 Não esqueçam de trazer máscara 😷 
 

⚠️ Obs: Quem não tiver o moletom ou camiseta do Terceirão não se preocupe, teremos peças 
para empréstimo no momento das fotos!!! 
 
Pedimos sua colaboração para o Serviço de Pastoral Escolar trazendo:  
  
 Papel sulfite A4 (100 folhas ou 500 folhas).  
 
Desde já agradecemos a sua doação!   
 

Que Madre Clélia e o Sagrado Coração de Jesus abençoem a todos! ♥️ 
 
 

 

 

 
18/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
Queridas famílias e/ou responsáveis legais! 
 
Importante comunicado da Gestão Pedagógica, direcionada para a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais. 
 
Que o Sagrado Coração de Jesus seja o Senhor de todas as nossas decisões! 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
 

 

 
19/11 – TERCEIRÃO:  
 

É hoje!!! 😱 
 
Esperamos vocês às 18h30 (pontualmente) no Salão Nobre do Colégio Social Madre Clélia. 
 
Lembrete: 

👉 Venham com a camiseta e/ou moletom do Terceirão 👕 
 

👉 Podem trazer escova de cabelo e maquiagem para aquele retoque antes da foto 👍🏻 
 

👉 Não esqueçam de trazer máscara 😷 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️  
Quem não tiver o moletom ou camiseta do TERCEIRÃO, deverá vir com camiseta inteira preta (sem 
estampas) ou com a jaqueta preta do uniforme ok?   

Avisem seus colegas 🙏🏻 



 

👉🏻 Lembramos também sobre a colaboração para o Serviço de Pastoral Escolar trazendo:  
  
 Papel sulfite A4 (100 folhas ou 500 folhas).  
 

Desde já agradecemos a sua doação e sua participação no evento 👍🏻👍🏻 
 

Que Madre Clélia e o Sagrado Coração de Jesus abençoem a todos! ♥️ 
 
 

 

 
 
20/11 – EI AO EFI:  
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
COMUNICADO IMPORTANTE!!! 
 
Infantil III -  https://bit.ly/330Ue8C 
 
Infantil IV -  https://bit.ly/3fdPH7E 
 
Infantil V - https://bit.ly/3lZ7nX6 
 
1º ANO - MANHÃ -  https://bit.ly/36PCgqN 
 
1º ANO - TARDE -  https://bit.ly/3nRC0yD 
 
2º ANO - MANHÃ - https://bit.ly/3pJYWkY 
 
2º ANO - TARDE - https://bit.ly/2IHq43x 
 
3º ANO - MANHÃ - https://bit.ly/2IPtZuU 
 
3º ANO - TARDE - https://bit.ly/3feTemg 
 
4º ANO - MANHÃ - https://bit.ly/3fhE53q 
 
4º ANO - TARDE - https://bit.ly/2UEygns 
 
5º ANO - MANHÃ -  https://bit.ly/3nKXPjj 
 
5º ANO - TARDE -   https://bit.ly/35MVSwt 
 
Obs: prazo para preenchimento, 23/11, às 23h59. 
"Coragem e Confiança em Deus Sempre!" Madre Clélia 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 

 

https://bit.ly/330Ue8C
https://bit.ly/3fdPH7E
https://bit.ly/3lZ7nX6
https://bit.ly/36PCgqN
https://bit.ly/3nRC0yD
https://bit.ly/3pJYWkY
https://bit.ly/2IHq43x
https://bit.ly/2IPtZuU
https://bit.ly/3feTemg
https://bit.ly/3fhE53q
https://bit.ly/2UEygns
https://bit.ly/3nKXPjj
https://bit.ly/35MVSwt


 
24/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
Olá queridas famílias! 
 
Segue abaixo uma carta da Gestão Pedagógica aos Pais e/ou Responsáveis Legais. 
 
Pedimos que leiam com carinho e atenção. 
 

Que Madre Clélia os abençoe ❤️🙏🏻 

 

 ACOMPANHADO DA CARTA AOS PAIS 
 
 
24/11 – ENSINO MÉDIO:  
 
INFORMATIVO REFERENTE AO SIMULADO 
 
24/11 – 2º ANO AO ENSINO MÉDIO:  
 
INFORMATIVO REFERENTE A 2º CHAMADA DO 3º TRIMESTRE 
 
24/11 – EI AO 5º ANO: 
 
Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://cutt.ly/whiL03M - Educação Infantil 
 
Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://cutt.ly/7hiL7ge - 1º Ano 
 
Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://cutt.ly/rhiLPEY - 2º Ano 
 
: Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://bit.ly/3pOvWIX - 3º Ano 
 
Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://bit.ly/3lP09F7 - 4º Ano 
 
Era uma vez... uma incrível história preparada com muito carinho para vocês!  
Assistam pelo link: https://bit.ly/3pI5K2F - 5º Ano 
 
 

 

 

 

 

 



 
26/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
Queridas famílias, informamos que no período da manhã, estamos com o número 3111-1501 e no 
período da tarde, com o 3111-1500. 
Agradecemos a compreensão! 
Atenciosamente, 
Direção Administrativa e Pedagógica 
 
26/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
 Nosso Eu Recomendo evoluiu ainda mais! Você pode recomendar muito mais do que livros!  
Assista e saiba como: https://bit.ly/33la9im (Educação Infantil ao Ensino Médio). 
 

 

 
27/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais, 
 
O Colégio Social Madre Clélia informa que, em cumprimento ao decreto  de número 1600/2020 , 
que instaura a Bandeira Laranja na Cidade de Curitiba, estará com seus atendimentos em regime 
de home office, por meio dos Canais de Comunicação oficiais: 
 

☎️ Contato telefônico e 📧 E-mails. 
 

👉🏻 Sendo assim, diante da preocupação da Unidade Educacional em atender aos protocolos de 

segurança😷🔐, para evitar a transmissão do vírus �, baseados em distanciamento social,  higiene, 
monitoramento e comunicação, bem como o momento de alta contaminação da população em 
geral, não entendemos prudente manter o retorno das atividades diferenciadas para este ano, 
previstas para o dia 01/12, conforme comunicado enviado em 18/12/2020. 
 

👉🏻 Cientes da compreensão dos senhores, nos colocamos à disposição para sanar eventuais 
dúvidas. 
 

❤️🙏🏻 Que o Sagrado Coração de Jesus esteja no seio de todas as famílias! 🙏🏻❤️ 
 
Atenciosamente, 
Direção Pedagógica e Administrativa 
 
27/11 – EI AO EFI: 
 
CRONOGRAMA DE LIVES ATUALIZADO 
 

 

 

 

https://bit.ly/33la9im


 
30/11 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO: 
 
A Biblioteca Escolar explorou o projeto do Ano Literário: Teatro e Poesia durante todo o ano de 
2020. Muitas poesias foram construídas através das Lives realizadas pelo Teams. Vamos apreciá-
las?  
Nossos educandos são poetas incríveis!  
Acesse o link: https://bit.ly/3nvfQSt - Educação Infantil 
 
A Biblioteca Escolar explorou o projeto do Ano Literário: Teatro e Poesia durante todo o ano de 
2020. Muitas poesias foram construídas através das Lives realizadas pelo Teams. Vamos apreciá-
las?  
Nossos educandos são poetas incríveis!  
Acesse o link: https://bit.ly/38LrvII - Ensino Fundamental I 
 
A Biblioteca Escolar explorou o projeto do Ano Literário: Teatro e Poesia durante todo o ano de 
2020. Mas ele ainda não terminou! Confira as ações da biblioteca e uma linda poesia que foi 
construída para você: https://bit.ly/39gvNYG -  Ensino Fundamental II 
 
A Biblioteca Escolar explorou o projeto do Ano Literário: Teatro e Poesia durante todo o ano de 
2020. Mas ele ainda não terminou! Confira as ações da biblioteca e uma linda poesia que foi 
construída para você: https://bit.ly/2Vhdx9p - Ensino Médio 
 
 

 

 
30/11 – TERCEIRÃO:  
 
RECADO URGENTE PARA QUEM NÃO PARTICIPOU DO TERCEIRÃO NOSTALGIA!!! 
Queridos educandos... 
No último encontro do Terceirão foram realizadas as fotos individuais dos educandos para uso em 
lembranças e divulgações de vestibulares.  
Devido ao momento que estamos vivenciando não faremos as fotos faltantes presencialmente, 
então pedimos a gentileza de que nos envie uma foto com as seguintes orientações: 
• Boa qualidade  
• Fundo Branco 
• O educando deve estar usando a camiseta ou moletom do Terceirão ou uma camiseta 
preta sem detalhes e estampas 
• Pose conforme foto que segue de referência 
Por gentileza enviar até o dia 02/12/2020 (4ª feira) para o e-mail 
madreclelia.comunic@redesagradosul.com.br  
Desde já agradecemos. 
 
30/11 – ENSINO MÉDIO:  
 
CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÕES DO 3º TRIMESTRE 
 

 

 

 



 
30/11 – 3º ANO AO EFII:  
 
CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÕES DO 3º TRIMESTRE 
 

 

 
 
04/12 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO:  
 
Queridas famílias! 
 
Já está disponível em nosso Portal Educacional, o Tour 360° da Unidade Educacional Colégio Social 

Madre Clélia. 👏🏻👏🏻 
 

👉🏻 Acesse o link abaixo e confira como está lindo o nosso Colégio ❤️ 
 

👇🏻👇🏻👇🏻 
 
http://madreclelia.redesagradosul.com.br/ 
 

Tenham um abençoado final de semana!!! 🙏🏻🙏🏻 

 

 

 

 
 
07/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://bit.ly/3myqSX2 (ei) 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://cutt.ly/thbjoSj (1º ano) 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://cutt.ly/UhbjvCU (2º ano) 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://bit.ly/3qlaLyf (3º ano) 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://cutt.ly/ehbjhIZ (4º ano) 
 
Para fechar nosso ano letivo com chave de ouro, preparamos uma Contação de Histórias pra você! 
Confira novas histórias e divirta-se: https://bit.ly/3g0vfaN (5º ano) 
 
 

 



 
 
08/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
 
É a saudade que bate quando se lembra do nosso Drive! 
Os momentos de alegria, preparamos para que você sorria, ao rever toda essa felicidade. Venha, 
confira com a gente: https://bit.ly/37dh0eD (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) 
 
É a saudade que bate quando se lembra do nosso Drive! 
Os momentos de alegria, preparamos para que você sorria, ao rever toda essa felicidade. Venha, 
confira com a gente: https://bit.ly/2JvB6IR (Ensino Fundamental II) 
 
É a saudade que bate quando se lembra do nosso Drive! 
Os momentos de alegria, preparamos para que você sorria, ao rever toda essa felicidade. Venha, 
confira com a gente: https://bit.ly/2JoZ490 (Ensino Médio) 
 

 

 
 
09/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
CIRCULAR FINAL DE 2020 
 
 

 

 
10/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 
 

👉🏻👉🏻 Caso seu filho(a) não tenha realizado a retirada dos materiais dos 🔐armários locados,  ⚠️ 
ATENÇÃO AOS DIAS E HORÁRIOS: 
 

👉🏻 14/12 e 16/12, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h  
 
Nestes dias e horários, podem fazer a retirada, pelo estacionamento rotativo, solicitando por 
Kalynka, Simone ou Sofia, que acompanharão apenas o Educando até o armário, para a retirada. 
 

🚫 Não teremos outras datas! 
 
Gratos pela compreensão,  
Equipe Pedagógica 
 
10/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
DOCUMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO COVID 
 

 



 
11/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
Com o Natal chegando, pensamos em te presentear com uma contação mais do que especial. O 
Natal do Manuel veio para finalizar nossas atividades de 2020! Confira! Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo! 
Link: https://cutt.ly/xhbjHzY 
 
 

 

 
 
15/12 – 9º ANO E 3ª SÉRIE:  
 
 

📽 LIVE EM AÇÃO DE GRAÇAS 
 
O sucesso é daqueles que batalham e com toda certeza vocês são merecedores. A conclusão dessa 
etapa na vida estudantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes, é 

uma pequena parte do que vocês, queridos educandos, ainda conquistarão. 👏👏👏🏅 
 

Por isso, temos muito para agradecer 🗓 no dia 18 de dezembro, � às 19h na Live em Ação de 

Graças. 🙏 
 

📲 Transmissão pelo Canal do Youtube do SAGRADO – Rede de Educação. 
 
 

#SagradoEmPrece 🙏 

 

 

 
18/12 – TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO:  
 
 

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ 
 
Devido a instabilidade do sistema, os resultados estarão disponíveis na Central Acadêmica a partir 
das 16h. 
 

 

 
21/12 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO:  
 

❗🌟CONVITE ESPECIAL🌟❗ 

Mais uma vez nos encontraremos para celebrar a Festa da Vida e da Fraternidade: o NATAL! 🌟 

✔Você é nosso convidado especial para participar da Live Especial de Natal! 

🗓 Dia 21 de dezembro, � às 19h pelo 📲 Canal do Youtube do SAGRADO – Rede de Educação. 
 

https://cutt.ly/xhbjHzY


#SagradoEmPrece🙏 
 

 
24/12 – TODAS AS LISTAS DE TRANSMISSÃO: 
 
CARTÃO DE CELEBRAÇÃO DE NATAL ACOMPANHADO DO TEXTO: Natal é Festa da Vida e da 
Fraternidade! É Esperança e Amor! Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a Esperança de dias 
melhores, renove em todos os corações esses sentimentos e que possamos construir juntos um 
mundo melhor, um mundo renovado, fundado na comunhão, partilha e fraternidade.  
 

Feliz Natal e Abençoado Ano Novo! 🎄🌟 
 
Observação: Retornamos com o WhatsApp Business em 2021 e o atendimento telefônico será a 
partir do dia 04/01/2021. 
 

 

 


