
 

Garibaldi, 1º de setembro de 2021 

Circular nº 04/2021 

Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais 

Com a chegada de setembro, trazemos presente o mês dedicado à Palavra de Deus, a Bíblia. 

Para este ano o lema é  “pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28). 

No documento pontifício sobre a Fraternidade e a Amizade Social, Francisco faz o apelo “desejo 

ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa 

humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade. Como é 

importante sonhar juntos! (...) sozinho, corre-se o risco de ter miragens, vendo aquilo que não 

existe; é junto que se constroem os sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como 

filhos dessa mesma terra que nos obriga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas 

convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos”. (Fratelli Tutti, nº 08). 

Que a Palavra de Deus oriente e ilumine os nossos passos hoje e sempre. 

DATAS IMPORTANTES 

01/09 – Quarta-feira – 9h – Recepção ao Fogo simbólico 
                                                  Abertura da Semana da Pátria 
                                                  Apresentação dos alunos do 8º ano 1 
                                        17h - Apresentação dos alunos do 5º ano 1 
Local: Praça Loureiro da Silva 
  
02/09 – Quinta-feira – 9h30min – Uma equipe da UNIVATES estará no Colégio para trabalhar 
com os alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio sobre orientação vocacional, profissional e 
apresentação dos cursos da Universidade. 
OBS: Durante o mês de setembro e subsequentes, representações de algumas Universidades 
estarão no Colégio para divulgação, bem como profissionais de várias áreas para conversar com 
os educandos da 2ª e 3ª série do EM, sobre escolhas profissionais. 
 
06/09 – Segunda-feira – Aula Normal 
07/09 – Terça-feira – Feriado Nacional – Independência do Brasil 
10/09 – Sexta-feira – Término do 2º trimestre 
11/09 – Sábado – Conselho de Classe 
13/09 – Segunda-feira – Início do 3º trimestre 
13 a 17/09 – Provas de Recuperação Trimestral 
20/09 – Segunda-feira – Feriado Estadual – Revolução Farroupilha 
25/09 – Sábado – 8h às 12h – Plantão de Atendimento aos pais do 6º ao 9º ano e Ensino Médio. 
25/09 – Sábado – Reunião de Pais Novos – Presencial – Auditório da Unidade Educacional. 
30/09 – Quinta-feira – Atividades avaliativas de segunda chamada 
 
COMUNICADOS IMPORTANTES 
 
1.Celebrações de Conclusão de Etapa:  
16/12 – Quinta-feira – 19h – Celebração de Ação de Graças pela conclusão do Ensino 
Fundamental II – 9º ano – Auditório da Unidade Educacional 
17/12 – Sexta-feira – 19h – Celebração de Ação de Graças pela conclusão do Ensino Médio – 
3ª série – Igreja Matriz São Pedro de Garibaldi. 
 
2.Uniforme: 
Relembramos a importância do uso correto do uniforme escolar, incluindo a camiseta do Colégio. 
O uso de um casaco mais grosso fica autorizado para os dias mais frios. Pedimos para retomar 
esta Norma. 
 



 

 
 
3.Novo Ensino Médio: 
Todas as instituições de ensino tanto públicas como privadas, tendo como normativa a Lei 
13.415/2017, até o ano de 2022, devem definir e implantar a nova organização curricular do 
Ensino Médio que iniciará com os educandos da 1ª série do Ensino Médio de modo gradativo. 
Contemplará duas partes: A Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos (parte flexível). 
Cabe ressaltar que a ampliação da carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais já vem 
sendo praticada pela Unidade Educacional por vários anos. 
Em breve encaminharemos orientações mais específicas dessa significativa mudança para as 
turmas envolvidas. 
 
4.Data das rematrículas: 26 de outubro a 08 de novembro. 
 
“Abraço-te no Sagrado Coração de Jesus e nele te fecho, com a chave da oração”. (Madre Clélia) 
                                                             
                                                                        Atenciosamente, 
 
                                                                                              Gestão Educacional 

 

 

 


