
 

Garibaldi, 04 de agosto de 2021 

Circular nº 03/2021 

Estimados Pais e/ou Responsáveis Legais 

Com entusiasmo e comprometimento retomamos as atividades acadêmicas neste 

segundo semestre. Que possamos somar forças e empreender uma trajetória de muito 

crescimento humano e cultural, dando continuidade ao nosso ano letivo da melhor forma 

possível. 

Parabenizamos todos os pais (e os que fazem a vez deles) pela passagem do dia a eles 

dedicado. Que sua vida seja muito abençoada e que nunca falte a força do Alto para 

bem cumprir a missão confiada. A você, nosso abraço e gratidão. 

DATAS IMPORTANTES: 

06/08 – Sexta-feira – 19h – Missa pelos Pais – transmitida pelo youtube do SAGRADO 

– Rede de Educação. O link já foi encaminhado pelo whatsapp. 

08/08 – Domingo – Dia dos Pais! Pai, meu amor por você cresce aqui ♥! 

11/08 – Quarta-feira – Dia do Estudante – Estudante, com seu conhecimento e sua 

nova vida você marca história! 

28/08 – Sábado – 8h-12h – Plantão de Atendimento aos pais da Educação Infantil e do 

1º ao 5º ano – de modo presencial. 

COMUNICAÇÕES: 

*No dia 06 de setembro – Segunda – feira,  haverá aula normal. - Feriados: 07 e 20/09. 

*Na próxima semana (09/08) - a Cantina do Colégio voltará a atender, seguindo a 

regulamentação de venda de lanches previstos para o momento – devidamente 

embalados para a entrega. 

*Aos poucos estamos realizando parte das avaliações de modo presencial. Neste 

momento com consulta ao material, daí a importância dos registros e realizações das 

tarefas de casa. 

*Informamos que a INSCRIÇÃO para a avaliação socioeconômica referente à 

RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS para o ano letivo de 2022, será ON-LINE 

no período de 31/08 a 05/09/21, por meio do preenchimento do formulário 

socioeconômico. Os beneficiários que não realizarem a inscrição dentro do prazo, 

estarão excluídos do processo. 

Agradecemos toda partilha e comprometimento desenvolvidos até o momento entre 

família e escola. Que possamos prosseguir com muita determinação e com os devidos 

cuidados, certos de que o Deus da Vida nos ilumina e ampara. 

                                                                                Atenciosamente, 

                                                                                                     Gestão Educacional 

 



 

 


