EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.
Cir. Nº. 01/2017
Jandaia do Sul, 20 de fevereiro de 2017.

Senhores Pais ou Responsável, Educandos, Educadores e Funcionários.
“É mais fácil construir um menino do que consertar um homem”
Charles Chick Govin

Desejamos um novo ano pleno de expectativas, esperanças, momentos novos os
quais vamos vivê-los com intensidade. Que todo o trabalho educativo seja permeado de
entusiasmo e fé, acreditando que é possível um mundo novo, porque Ele, o Cristo, o
maior pedagogo, está conosco e caminha à nossa frente, nos conduzindo para o
verdadeiro caminho da vida e da felicidade.
Celebrando o triênio dos 100 anos da presença Passionista no Brasil, estamos
sempre conectados com as exigências educacionais do nosso tempo e focados no
processo educativo dos seus filhos, reafirmando seu compromisso com uma educação
acadêmica e cristã, que fideliza a formação integral, pautada em valores.
Orgulhosos em carregar a marca “Passionista”, cuja prática educativa se expressa
na capacidade de integrar à dinâmica do crescimento da pessoa, o aprender a ser e fazer,
defendemos os valores do respeito mútuo e das relações interpessoais, firmadas no
diálogo, na diversidade, na tolerância e na ética.
A Nossa gratidão a todas as famílias que confiam nesta parceria.

Horário de início e término de períodos:
Manhã: 7h30 às 11h55 - 4º ao 9º Ano Ensino Fundamental
7h30 às 12h40 - Ensino Médio
Tarde: 13h às 17h15 - Educação Infantil
13h às 17h30 - 1º ao 3º Ano
Na agenda escolar de seu(a) filho(a), vocês encontrarão as orientações práticas
como: normas de boa convivência; o uso obrigatório do uniforme completo; a
importância do material escolar completo; pontualidade, saídas antecipadas, entre
outros.
Queremos reforçar que a pontualidade é um valor que se constrói pelo esforço de
estar a tempo, no lugar adequado, para cumprir nossas obrigações. Lembramos que há
um período de tolerância que deve ser observado por todos. Para a entrada dos
educandos da manhã e tarde após o sinal, é de cinco minutos. Após esse tempo, se fará
o registro na agenda do educando e no quarto atraso, o educando retorna para casa
mediante comunicado aos pais.
Qualquer dúvida, estamos à disposição para atendê-los e juntos buscarmos
soluções.

Serviços e atendimentos:
Direção: Elaine Cristina Mello Salvador - Todos os dias com horário agendado
Vice Direção: Ir. Vera Lúcia Requi - Todos os dias com horário agendado
Secretaria: Talita Bernegozzi L. da Rosa - 7h30 às 12h - 13h30 às 17h.
Tesouraria: Ir Rita Verônica Schmitt e Goreti Gomes Paulino - 8h às 11h30 - 13h às
17h30
Coordenação Pedagógica: Bruna Salvador Domingos - Educação Infantil ao Ensino
Médio - Todos os dias com horário agendado
Coordenação do Ensino Religioso: Ir. Vera Lúcia Requi
Coordenação dos Cursos Livres: Goreti Gomes Paulino - das 8h às 11h30 e das 13h
às 17h30.
Calendário - 1º Trimestre – 2017
FEVEREIRO
02 e 03/02 - Atendimento aos Pais e Educandos - Entrega do material – Educação Infantil ao
Ensino médio.
27/02 - Recesso
28/02 - Carnaval
MARÇO
01/03 - Quarta feira de cinza - Recesso
06/03 - Abertura da Campanha da Fraternidade
06 a 10/03 - Avaliação Mensal - Fundamental II ao Ensino Médio
13 a 17/03 - Avaliação Mensal - Fundamental I
17/03 - Missa do Padroeiro do Colégio
19/03 - Padroeiro do Colégio - São José
14/03 - Prova de 2º Chamada - Fundamental II ao Ensino Médio
20/03 - Prova de 2º Chamada - Fundamental I
ABRIL
10 a 12/04 - Semana Passionista
13/04 - Quinta feira Santa - Recesso
14/04 - Paixão de Jesus – Feriado
21/04 - Tiradentes - Feriado
24 a 28/04 - Avaliação trimestral - Fundamental I ao Ensino médio.
MAIO
01/05 - Feriado
02/05 - 2° chamada - Fundamental II e Ensino médio.
05/05 - Dias das mães - Apresentação para as mães - Educação Infantil e Fundamental I
08 a 11/05 - Recuperação do 1° Trimestre - Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.
20/05 - Atendimento aos Pais/ Entrega de boletins
29 e 30/05 - SIMULADO – 9º ao 3º Ano EM
31/05 - Coroação de Maria
JUNHO
07/06 a 14/06 - Avaliação Mensal - Fundamental I ao Médio
15/06 - Feriado - Corpus Christi
16/06 - Recesso
19/06 - Prova de 2ª Chamada
24/06 - Feriado - São João Batista - Padroeiro da Cidade
JULHO
01/07 - Festa Julina com a família - Resgatando o nosso folclore - festa julina.
02 a 23/07 - Recesso Escolar
21 /07 - Formação Continuada para os Educadores do Colégio
24/07 - Retorno às aulas
Calendário sujeito a alteração.

