COLÉGIO SANTA CLARA, FEVEREIRO DE 2014.
CIRCULAR I / 2014 – alunos.
AMOR PARA RECOMEÇAR
Roberto Frejat
Eu te desejo
Não parar tão cedo,
Pois toda idade tem
Prazer e medo.
E com os que erram
Feio e bastante,
Que você consiga
Ser tolerante.

Quando você ficar triste,
Que seja por um dia
E não o ano inteiro.
E que você descubra
Que rir é bom,
Mas que rir de tudo
É desespero.
Desejo!
Que você tenha a quem amar.
E quando estiver bem cansado
Ainda exista amor
Pra começar,
Pra recomeçar!

Queridos pais
Estamos iniciando um novo ano letivo e, junto a ele novos e velhos desafios, os quais são comuns na vida escolar, conhecidos por pais, alunos, professores, direção e coordenação de uma escola. Os novos obstáculos são provenientes de momentos e circunstâncias próprias das rápidas mudanças pelas quais o mundo todo passa e, com certeza, são sentidos e vivenciados intensamente pelas crianças, adolescentes e jovens. São alterações muito rápidas e
sutis nas formas de ser, pensar e viver pelas quais passamos sem muitas vezes nos darmos conta das mesmas.
Tanto as famílias quanto as escolas sentem estes momentos de transformação e, assim sendo, se faz necessário estarem preparadas para poderem enfrentar os momentos bons e não tão bons do dia a dia. Não convém desanimarmos ou desistirmos dos bons sonhos e objetivos. Devemos estar de coração e mente abertas para podermos começar e recomeçar.
Seus filhos e filhas que são nossos alunos(as) estão constantemente a nos desafiar pois também são desafiados pelas circunstâncias da vida, pelos amigos, pela mídia, enfim, pelo mundo que é globalizado e globalizante. Devemos estar dispostos a mudarmos e nos prepararmos para sermos melhores pais, melhor escola, melhores cidadãos,
cientes de nossos direitos e obrigações. Para isso, deveremos aprender a sermos tolerantes com as nossas possíveis
falhas bem com as de nossos filhos e alunos.
Nossa escola, Colégio Santa Clara, está muito consciente destes desafios e está se preparando para ser uma
Escola cada vez melhor. Queremos estar preparados para enfrentar os novos desafios das gerações que estão chegando e nos desafiam com suas habilidades, curiosidades, vontades e necessidades. Estamos buscando diferentes práticas pedagógicas que possam ajudar vocês pais na difícil, árdua e instigante tarefa de educar crianças e adolescentes
nos dias de hoje.
Para que o sucesso da Escola e da Família realmente seja alcançado deveremos trabalhar juntos, nos “darmos
as mãos” e ajudarmos uns aos outros nesta tão importante e desafiadora tarefa que é a de sermos educadores, capazes
de ajudarmos a “construir” sujeitos que possam bem viver neste mundo de constantes mudanças e desafios. Estamos
cientes que a escola não proporciona tudo o que as crianças e adolescentes necessitam, mas também sabemos que
aquilo que oferecemos é necessário para suas vidas.
Gostaríamos que neste ano que estamos iniciando, possamos construir alianças sólidas e duradouras, sem
medo de errarmos ou recomeçarmos. O importante é que nossas relações sejam pautadas na paz, no amor e no respeito. Assim, com certeza, teremos êxito como escola e família. Poderemos juntos, ajudar esta geração a construírem
solidamente suas vidas e os verdadeiros princípios.
Solicitamos que sempre que possível, participem da vida escolar de seus filhos; acompanhem seus fazeres e
afazeres; participem das reuniões, sugerindo, partilhando e se comprometendo.
Um forte abraço a todos(as) e que a graça de Nosso Senhor se faça presente na sua família.
Elenita Israel –Diretora Pedagógica

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
JANEIRO
27/01 a 31/01 – Encontro Pedagógico – Professoras Iara Bonin/ RS e Fabiana Heckrardt/RJ.
FEVEREIRO
04/02 a 07/02- Segunda etapa de matrículas e venda de livros.
10/02 – Início do ano letivo. Encontro com pais da Educação Infantil e do 1° Ano do Ensino Fundamental I.
14/02 – Comemoração: Valentine’s Day.
MARÇO
01 a 05/03 – Recesso de Carnaval.
14/03 – Encontro com os pais dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio às 19.15 h no
CCEPB do Colégio Santa Clara. Nesta noite os alunos do Ensino Médio apresentarão um Seminário a toda comunidade escolar – pais, professores e alunos - enfatizando o tema: Tráfico Humano/Campanha da Fraternidade 2014.
ABRIL
07/04 – Realização da prova de segunda chamada: 10:00h E. Fundamental I e 13:30 h E. Fundamental II e Médio.
15/04 – Celebração Penitencial com todos os alunos.
17/04 a 21/04 – Feriado Pascal e Feriado de Tiradentes.
22/04 a 07/05 – Provas da 1ª Etapa Pedagógica (ver quadro abaixo).
MAIO
01/05 e 02/05 – Feriado Dia do Trabalhador e Recesso Escolar.
08/05 – Realização da prova de segunda chamada: 10:00h E. Fundamental I e 13:30 h E. Fundamental II e Médio.
09/05 – Divulgação dos nomes dos alunos que pegaram prova de recuperação complementar.
10/05 – Missa em homenagem às Mães na Igreja Matriz às 18:00h.
14/05 – Prova de recuperação complementar às 13.30 h no Colégio Santa Clara.
23/05 – Encontro com os pais e entrega de boletins.
ENSINO FUNDAMENTAL I
DIAS
1° ano
2° ano
3° ano
4° ano
5° ano
Matemática
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa
Matemática
22/04 - 3ª f.
-----------------História
Ciências
Artes
Geografia
23/04 - 4ª f.
Ciências
Artes
Geografia
Artes
24/04 - 5ª f. Natureza e Sociedade
-------------------Artes
Inglês
História
Língua Portuguesa
25/04 - 6ª f.
Língua Portuguesa
Ensino Religioso
Matemática
Matemática
Inglês
28/04 - 2ª f.
----------------Ed. Física
------------------Ensino Religioso
Ciências
29/04 - 3ª f.
--------------Inglês
Geografia
Ed. Física
Ed. Física
30/04 - 4ª f.
Ensino Religioso
Matemática
Ensino Religioso
Inglês
Ens. Religioso
05/05 - 2ª f.
-----------------Geografia
História
--------------------História
06/05 - 3ª f.
Ed. Física
-----------Ed. Física
Ciências
---------------------07/05 - 4ª f.
ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Dias
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
1° ano EM
2° ano EM
3° ano EM
Líng. Portug. Líng. Portug. Líng. Portug.
Espanhol.
Geografia
Espanhol
História
22/04 - 3ª f.
Ens. Relig.
Filosofia
Ciências
Ens. Relig.
História
Matemática
História
Líng. Liter.
Líng. Liter.
23/04 - 4ª f.
Artes
Ciências
Ens. Relig. Líng. Portug. Líng. Liter. Matemática
Geografia
24/04 - 5ª f.
Inglês
Espanhol
Espanhol
Inglês
Filosofia
Filosofia
Inglês
Biologia
25/04 - 6ª f.
Ens. Relig.
Física
Filosofia
Ens. Relig.
História
Inglês
Geografia
Inglês
Química
Ed. Física
Química
28/04 - 2ª f.
Ed. Física
Arte
Química
Filosofia
Artes
Artes
Artes
Ens. Relig.
História
Matemática
29/04 - 3ª f.
Filosofia
Matemática
Matemática
Ed. Física
Filosofia
Ed. Física
Ed. Física
Física
Ed. Física
30/04 - 4ª f. Ens. Relig.
Inglês
História
Ed. Física
Geografia
Inglês
Arte
Sociologia
05/05 - 2ª f.
Ciências
Sociologia
Sociologia
Arte
Matemática
Geografia
Espanhol.
-------Espanhol
Geografia
Espanhol
06/05 - 3ª f.
Geografia.
Matemática
Ciências
História
Biologia
Biologia
Física
07/05 - 4ª f.

