COLÉGIO SANTA CLARA, MAIO DE 2014.
CIRCULAR II / 2014 – Alunos
Prezados pais e demais familiares
Gratidão a todos pela considerável participação nas reuniões nos dias 22 e 23 de maio.
É gratificante perceber que pais e educadores estão atentos à formação integral de suas crianças e adolescentes, importando-se com as tantas e efêmeras mudanças que acontecem na sociedade atual.
Construir, reconstruir ou desconstruir um caminho, seja ele pessoal ou profissional, desencadeia dúvidas, inquietações, incertezas e inseguranças ... porém, entre a acomodação ou a ação, preferimos nos inspirar na citação de
Ghandi: “Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados”.
Como bem expressaram seus filhos no vídeo apresentado na reunião: “... mais precioso que seu tempo, pai e
mãe, é a nossa formação... precisamos de referências, de incentivos, de palavras firmes... pois logo teremos que trilhar nosso caminho sozinhos... e o caminho mais seguro é o estudo e o diálogo!”
Tal vídeo, acima citado, poderá ser visualizado através do site www.colegiosantaclarasc.com.br, onde sugerimos que vocês pais e interessados acompanhem mais frequentemente as atividades escolares de seu/sua filho/a.
Trabalhar com educação requer um esforço mútuo, pois sempre será uma difícil tarefa, não só para pais e educadores, mas também para a sociedade como um todo. Porém, para nós pais e educadores, perceber que podemos
estar equivocados em algo tão importante quanto à educação de nossos filhos e alunos, requer abertura a novas discussões, disponibilidade de tempo para abrir-se a novos conhecimentos e acima de tudo, muita humildade. Vários são
os estudiosos em educação que reforçam: independente dos métodos usados pela escola, a atuação dos pais é decisiva.
Enfim, é nítido que escola e família precisam dialogar mais sobre a educação e atuação dos seus. Com o intuito de estreitar laços neste sentido e, possivelmente, ressignificar a caminhada escolar e familiar, alguns pais sugeriram que o Colégio Santa Clara abra espaço para tal.
Por isso, convidamos todos os interessados a participar de um “chimarrão filosófico” no dia 11 de junho das
19:00 h às 21:00 h no CSC, onde abordaremos temas como sociedade, escola, família, infância e adolescência do
mundo contemporâneo e, juntos, refletiremos sobre o papel dos pais e professores neste processo educativo.
PAZ E BEM a todas as famílias

ELENITA ISRAEL
Diretora
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
MAIO
29/05 - Visitação dos alunos da Educação Infantil ao viveiro de mudas do Sr. Eriton ao qual agradecemos a parceria.
30/05 - Viagem de estudos do Ensino Médio ao Museu Arqueológico/ Alfredo Wagner e à Exposição de Corpos Humanos/
Florianópolis.

JUNHO
11/06 - “Chimarrão Filosófico” às 19:00 h no Colégio Santa Clara. Todos os pais são convidados.
14/06 - Encontro Pedagógico com professores e funcionários às 08:00 h no Colégio Santa Clara.
16/06 e 18/06 - Visitação dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio à Mostra de Educação Musical - SESC
– Urubici. Agradecemos a Prefeitura Municipal o apoio com o transporte.
19/06 e 20/06 - Feriado Corpus Christi e recesso escolar.
23/06 - Simulado para os alunos do Ensino Médio às 13:30 h. Aula normal no período matutino.
JULHO
04/07 - “Família não é destino, é caminho. É construção de toda uma vida: é presença, é cuidado, é atenção. É
AMOR desmedido, é olhar carinhoso e preocupado.” Convidamos todos os pais e mães e/ou responsáveis a participarem de uma Homenagem às Famílias, às 19:15 h no Centro Cultural Esportivo Paz e Bem. Reservem estes poucos minutos para prestigiar o que seu/sua filho/a está preparando para vocês!
14/07 - Realização das provas de 2ª chamada: 10:00 h Ens. Fundamental I e 13:30h Ens. Fund. II e Ens. Médio.
19/07 a 03/08 - Recesso escolar para todos os alunos.
23 a 29/07 - Não haverá expediente no Colégio Santa Clara.
30/07 a 01/08 - Encontro Pedagógico para professores e funcionários.

AGOSTO
04/08 – Início do 2º Semestre Letivo.
09/08 – “ Tornar-se PAI é fácil. Difícil é sê-lo. ” (Wilhelm Biseh) Convidamos todas as famílias a se fazerem presentes na Missa em Homenagem aos Pais na Igreja Matriz às 18:00 h.
11/08 a 22/08 – Provas da 2ª etapa pedagógica: ver quadro abaixo.
11/08 – Dia de Santa Clara, Padroeira da televisão/ comunicação. “Que Santa Clara, que teve coragem de pedir o
privilégio da pobreza, nos ensine a viver e a se comunicar melhor num mundo que prioriza excessivamente o produzir, o comprar e o consumir, tão enfatizados pelos meios de comunicação em geral.”
Dia do Estudante: “Estudante! Procure na tua escola o que você deseja para a tua vida, pois, numa sociedade com base no conhecimento, é necessário que você seja aprendiz a vida toda” (Tom Peters).
15/08 – Feriado Municipal: Assunção de Nossa Senhora.
22/08 – Realização das provas de 2ª chamada: 10:00 h Ensino Fundamental I e 13:30 h Ens. Fund. II e Ens. Médio.
26/08 – Divulgação dos nomes e notas dos alunos que pegaram prova de recuperação complementar.
ENSINO FUNDAMENTAL I
DIAS
1° ano
2° ano
3° ano
4° ano
5° ano
Matemática
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa
Ed. Física
11/08 - 2ª f.
-----------------Ciências
Ciências
Matemática
História
12/08 - 3ª f.
---------------------Ensino Religioso
Geografia
Geografia
Geografia
13/08 - 4ª f.
História
Inglês
História
Língua Portuguesa
14/08 - 5ª f. Natureza e Sociedade
Língua Portuguesa
Artes
Matemática
Inglês
Ensino Religioso
18/08 - 2ª f.
----------------Ed. Física
Ensino Religioso Ensino Religioso
Ciências
19/08 - 3ª f.
Ed.
Física
Matemática
Ed.
Física
Ed.
Física
Inglês
20/08 - 4ª f.
Ensino Religioso
Inglês
Artes
Artes
Artes
21/08 - 5ª f.
-----------------Geografia
História
Ciências
Matemática
22/08 - 6ª 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
Inglês
Ens. Relig Líng. Portug.
História
Química
Arte
Química
11/08 - 2ª f.
Arte
Química
Sociologia
Ed. Física
Filosofia
Espanhol
Líng. Portug.
Geografia
Geografia
Matemática
12/08 - 3ª f.
Líng. Portug.
Artes
Espanhol
Filosofia
Matemática Matemática
Ciências
Matemática. Matemática
Ling. Liter.
Ling. Liter.
13/08 - 4ª f.
14/08 - 5ª f.

Ciências

História

Matemática

Geografia

Ling. Literat.

Matemática

18/08 - 2ª f.

História

Inglês

Inglês

19/08 - 3ª f.

Filosofia

20/08 - 4ª f.

Ens. Relig.
Geografia
Artes

Artes
Geografia
Ed. Física
Líng. Portug.
Ciências

Geografia
Ed. Física
Artes

Inglês
Sociologia
Ens. Relig.
Espanhol
Ed. Física
Biologia
Física
História
Filosofia

Ed. Física
Sociologia
História
Ens. Relig.
Física

21/08 - 5ª f.
22/08 - 6ª f.

Espanhol

Espanhol

Filosofia
História
Ens. Relig.
Inglês

Artes
Espanhol
Ed. Física
Ciências
Ens. Relig.
Filosofia

Geografia
Inglês
Ed. Física
Arte
História

Biologia
Biologia
Inglês
Filosofia

Física
Espanhol
Ens. Relig.

SETEMBRO
01/09 - Prova de recuperação complementar às 13:00 h.
06/09 - Pátria é o solo que você pisa, o lugar que você nasceu, o ar que você respira, o modo como você se faz cidadão e participa da construção de uma sociedade. Participe da Missa da Pátria às 18:00 h na Igreja Matriz.
Término da 2ª etapa pedagógica.
Encontro Pedagógico para professores e funcionários às 08:00 h no Colégio Santa Clara.
12/09 - Entrega dos boletins e encontro com os pais.
Obs: Reservem o dia 04 e 05 de outubro para participar de uma grande festa no Colégio Santa Clara!
“ É PRECISO TER CORAGEM PARA SER DIFERENTE
E TER COMPETÊNCIA PARA FAZER A DIFERENÇA” (Thainná Araújo)

