
 

Circular JULHO/2021 

Garibaldi 1º de julho  de 2021 

Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais! 

Estamos bem próximos de concluirmos o primeiro semestre do nosso ano letivo. Foi 

uma etapa marcada por desafios impostos pela pandemia, porém enfatizamos todo empenho e 

comprometimento dos educadores, serviços, pais e educandos para manter acesa a chama da 

formação acadêmica. Gratidão por somarmos nas partilhas, nos processos pedagógicos, no 

esforço mútuo da preservação da VIDA, na solidariedade e dor compartilhada nas situações de 

luto, enfim por sermos a Família Sagrado que prossegue com a firme certeza de ser conduzida 

pelo grande Mestre: Jesus! 

 COMUNICAÇÕES: 

Dia 10/07 – Sábado – Plantão de Atendimento aos Pais, de modo presencial, para as famílias 
dos alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio, no horário das 8h às 12h com a presença dos 
Professores. 
Dia 16/07 – Sexta-feira – Término do Primeiro Semestre 

 Recesso Escolar: de 19 a 30/07 

 Retorno das aulas: 02 de agosto 
 

IMPORTANTE: 

*O Colégio Sagrado participa do Projeto “Reciclar é fazer Mágica”, com coleta de 

embalagens PET (refrigerante, água, vinagre, produtos de limpeza, caixas de ovos, enfim que 

contenham o selo de reciclagem). As tampas plásticas também estão sendo arrecadadas. O 

projeto é uma parceria com a empresa Plásticos  Bellaforma. O valor arrecadado será 

repassado para entidades do município, iremos informando. 

*Seguro Escolar – o Colégio Sagrado oferece ao educando um seguro escolar 
24h para acidentes pessoais, sem custo adicional. Segue mais detalhes, via whats. 

 

 * Segunda Chamada de Avaliações é um direito e não um privilégio de todos os 

educandos que por algum motivo justificado não conseguiram realizar o processo de Avaliação 

da Aprendizagem quantitativa. Deste modo, para ter direito à realização da 2ª chamada, o 

educando deverá apresentar requerimento com justificativa válida de acordo com a 

legislação vigente (LDB – Lei nº 9.394/1996) que incluem: doença atestada por serviço 

médico, impedimento legal, motivo de força maior plenamente justificada. A partir do 2º 

semestre  a 2ª chamada será realizada somente nestes casos. Nos demais casos 

(esquecimento, viagens, faltas sem justificativa) o educando terá a oportunidade de realizar a 

Recuperação de Notas. Em casos de dúvidas ou esclarecimentos pedimos para fazer contato 

com o Serviço de Orientação Pedagógica, que dará as orientações. 

*Reforçamos os cuidados e rigoroso seguimento dos protocolos preventivos que o 

momento ainda exige. Apresentando qualquer sintoma tanto o educando ou familiar, mesmo 

que leve, permanecer em casa até o momento do resultado dos testes ou do isolamento. 

Nestes casos sempre comunicar a escola, preferencialmente utilizando o telefone fixo (3462 

1415) (a partir das 6h45min) ou pelo Teams do SOP, SOE, SIS ou Direção Pedagógica. Esta 

comunicação é muito importante para uma efetiva organização do encaminhamento das aulas 

e matérias pedagógicos. 

Agradecemos toda compreensão, partilha e colaboração e pedimos que o Coração de 

Jesus conceda às famílias muita saúde e abundantes bênçãos! 

Atenciosamente,        Gestão Educacional 


