EDUCAR É CONSTRUIR

Circular nº 03/2018
Ponta Grossa, 27 de fevereiro de 2018.
Prezados pais e/ou responsáveis,
“Vós sois todos irmãos.” (Mt. 23,8)

Educar é um desafio constante a ser vencido pelas famílias, escolas e sociedade. A boa
parceria entre família e escola poderá ser uma das melhores estratégias para atingir os objetivos
de uma educação completa, baseada em princípios éticos de responsabilidade, honestidade,
solidariedade e cidadania, para que formemos cidadãos verdadeiramente agentes de PAZ.
A história nos testemunha que a educação promovida em harmonia e unidade entre a
escola, a família e a comunidade produz a educação integral dos alunos, que certamente serão
adultos humanamente éticos, autônomos e críticos. A educação compartilhada habilita e capacita
o estudante para que contribua de forma positiva para a construção de uma sociedade justa,
empenhada em viver dentro da cultura de PAZ.
Propomo-nos a educar crianças, adolescentes e jovens não somente para o conhecimento
científico, mas também para a formação plena do SER em sintonia com nosso Deus, o Criador,
sob a luz da Sagrada Família de Nazaré, exemplo de escuta a Deus. A Sagrada Família foi sinal de
PAZ desde a manjedoura até o calvário.
São Zygmunt Felinski buscou na Sagrada Família as matizes para a construção de um ser
humano pleno, consciente, politizado e sensível frente às necessidades e construção da PAZ.
O Sagrada promove o 1º Ciclo de Reuniões de pais e/ou responsáveis pelos seus alunos
com o objetivo de criar integração, partilha e comunhão entre as famílias que se manifestam
sedentas de algo que lhes possibilitem reflexões, atitudes e ações educativas claras e pontuais que
favoreçam a harmonia nas relações pessoais, interpessoais, familiares e sociais.
Assim, o Sagrada convoca os senhores Pais e/ou responsáveis para o 1º Ciclo de
Reuniões que trará benefícios educacionais a todos conforme PROGRAMAÇÃO - Vide no verso
desta.
Que a Paz de Deus invada os corações de todos e a Sagrada Família os abençoe e
proteja!
Atenciosamente,
Ir. Edites Bet
Diretora

Dia
01/03

Horário
7h

5ª feira

16h
19h30

Para quem
Para os Pais dos alunos novos do 6º ao 9º ano
1ª e 2ª séries do Ensino Médio e CFD de
todas as Sedes.
Reunião para os pais dos novos alunos do 1º
ao 5º ano de todas as sedes
Para os Pais dos alunos novos do 6º ao 9º ano
1ª e 2ª séries do Ensino Médio e CFD de
todas as Sedes.

Local
Ginásio- Sagrada - Centro
Sagrada São José – Rua José
Bonifácio,127 - Órfãs
Sagrada São José
– Rua José
Bonifácio,127 - Órfãs

07 /03

15h45

4ª feira

19h30

08/03
5ª feira

15h

16h10
19h
09/03
6ª feira

19h

Para os Pais dos alunos de Ed. Infantil, da Escola São Zygmunt - Rua Pau Brasil,
Sede São Zygmunt
s/n – Jardim Castanheira
Para os Pais dos alunos do 6º ao 9º ano, 1ª e
Sagrada Auxiliadora – Rua Papa João
2ª séries do Ensino Médio e CFD de todas as
XXIII, nº 100 - Uvaranas
Sedes.
Para os Pais dos alunos de Ed. Infantil da Sagrada São José
– Rua José
sede Centro, Auxiliadora e São José
Bonifácio,127 - Órfãs
Reunião para os pais dos alunos do 1º ao 5º Sagrada São José
– Rua José
ano de todas as sedes
Bonifácio,127 - Órfãs
Pais dos alunos da Educação infantil, 1º ao 5º
anos, de todas as Sedes que não puderam
comparecer às reuniões anteriores.
Para os Pais dos alunos de 1º ao 4º anos da
Escola São Zygmunt.

Sagrada Auxiliadora – Rua Papa João
XXIII, nº 100 - Uvaranas
Escola São Zygmunt - Rua Pau Brasil,
s/n – Jardim Castanheira

INSISTIMOS. É importante que os Pais participem de pelo menos uma das reuniões. Caso
não possam participar da reunião correspondente ao (à) ano/série do(a) seu(seu) filho(a), poderão
escolher a que melhor se adaptar ao seu horário e possibilidade.

----------"-----------------------------"--------------------------"-------------------------"----------------------

Eu,_________________________________________________________________________,
responsável pelo (a)
aluno
(a)
______________________________________________________________________
______ ano
( ) Ed. Infantil ( ) 1º ao 5º ano ( ) 6º ao 9º ano ( ) Ensino Médio ( ) C.F.D.
( ) Centro
( ) Sede Auxiliadora ( ) Sede São José
Participei da reunião no dia ____/03/ 2017.

Dia
07 /03
3ª feira

08 /03

Horário
6h50
19h30
6h50

4ª feira

15h45
19h30
09/03
5ª feira

6h50

15h45
10/03
6ª feira
13/03
2ª feira
14/03
3ª feira

6h50
15h45
15h45
19h

Para quem
Para os Pais dos alunos do 6º ao 9º ano, de
todas as Sedes.
Para os Pais dos alunos, de 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio e CFD de todas as Sedes.
Para os Pais dos alunos de 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio e CFD de todas as Sedes.
Para os Pais dos alunos de Ed. Infantil, de
todas a Sedes.
Para os Pais dos alunos do 6º ao 9º ano, de
todas as Sedes.
Para os Pais dos alunos do Ens. Fund. 6º aos
9º anos, de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e
CFD de todas as Sedes que não puderam
comparecer nas reuniões anteriores.
Para os Pais dos alunos de Ed. Infantil da
Escola São Zygmunt.
Para os Pais dos alunos do 1º ao 5º anos, de
todas as Sedes.
Para os Pais dos alunos de 1º ao 3º anos da
Escola São Zygmunt.
Para os pais dos alunos do 1º ao 5º anos, de
todas as Sedes.

Loca

Ginásio de Esporte
Centro
Sagrada Auxiliadora
XXIII, nº 100 - Uvar
Sagrada Auxiliadora
XXIII, nº 100 - Uvar

Sagrada Auxiliadora
XXIII, nº 100 - Uvar

Sagrada Auxiliadora
XXIII, nº 100 - Uvar

Sagrada São José
Bonifácio,127 - Órf

Escola São Zygmunt
s/n – Jardim Castanh
Ginásio de Esporte
Centro
Escola São Zygmunt
s/n – Jardim Castanh

Sagrada São José
Bonifácio,127 - Órf

Pais dos alunos do 1º ao 5º anos, de todas as
Sagrada Auxiliadora
Sedes que não puderam comparecer às
XXIII, nº 100 - Uvar
reuniões anteriores.

