São Paulo, 27 março 2019
Circular 02/019
Aos Senhores Pais e Responsáveis dos Educandos!
Através deste instrumento de comunicação desejo encontrá-los fortalecidos e encorajados
diante dos desafios que nos interpelam como família – escola.
A Educação é a missão que mais necessita de colaboração, de partilha e união, para que
possa ser efetiva e eficaz. E no pensamento de Augusto Cury, “é preciso enxergar além dos
obstáculos. Crescer diante dos erros. Renovar as esperanças depois das derrotas. Fazer dos
problemas um desafio. Ver o lado positivo das perdas. Superar o medo e ser livre. Ter sonhos
poéticos e metas bem definidas. Procurar ser feliz a cada momento. Encontrar prazer nas
pequenas coisas”.
Todos esses pontos são lições de vida da grande escola da existência, da fascinante escola da
vida e, nessa escola, todos nós somos eternos aprendizes. A vida é uma grande caixinha de
surpresas. Todos nós e todos os dias temos algo a aprender. Temos de recomeçar sempre,
sem nunca desistir.
É assim que tentamos fazer história no Colégio Passionista São Paulo da Cruz junto com cada
família que confia em nosso trabalho de corresponsabilidade na educação dos filhos.
Vamos para algumas informações práticas para o momento:
XXV SORFESTA: Juntamente com a Comissão organizadora da XXV SORFESTA, aproveito
para expressar a minha gratidão, a todos os que aceitaram o convite de participar deste
evento onde nos sentimos congregados como família.
Resultado financeiro: Receita: R$ 38.185,00 / Despesa: R$ 24.932,00 / Saldo R$
13.253,00, que será aplicado, na manutenção das mídias em salas de aula.
FESTA JUNINA – Vem aí
Prepare seu coração, porque haverá muita emoção, alegria e encontros agradáveis. Contamos
com sua presença, de toda a sua Família e de todos os seus amigos à Grandiosa Festa Junina
do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, com o Tema: No Cordel, rimas em poesias
inspiram nossa Festa Junina, dia 08 de junho, sábado, a partir das 9h30.
SEMANA PASSIONISTA: Um Projeto Passiológico integrado à nossa Missão Educativa
Passionista. Este Projeto nos incentiva à vivência de uma Espiritualidade de Comunhão, com
gestos de solidariedade e partilha para com os necessitados, assumindo a proposta da
Campanha do material de higiene pessoal que será destinado ao Projeto de Incentivo à
Vida (PIVI) e da campanha de fraldas geriátricas para o Hospital Beneficente Geriátrico e
de Convalescentes D. Pedro II, entidades estas que são acompanhadas com as visitas de
educadores/as e dos educandos(as) da PJP = Pastoral da Juventude Passionista de nosso
Colégio.
Realizaremos a coleta entre os dias 18 de março a 03 de abril. A entrega poderá ser feita para
as educadoras do SAE (Serviço de Assistência ao Educando) e representantes de sala.
Na certeza de poder contar com a participação, sensibilidade e colaboração de todos,
antecipamos os nossos agradecimentos, desejando que sempre reine em seus lares a paz, a
união e a prosperidade.
PONTUALIDADE: É preciso maior atenção aos horários do Colégio, referentes às entradas e
saídas, bem como o local de deixar e buscar os filhos. A pontualidade, a responsabilidade e a
colaboração de todos agilizam e ajudam a efetivar ações mais qualificadas e menos
conflitantes. Sejam rápidos no embarque e desembarque dos filhos. Organizem com eles uma
forma mais ágil para a retirada das mochilas.
Relembramos que o Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar, Cláusula
Oitava, Parágrafos quarto, definem a responsabilidade do Colégio e a do Contratante

com relação à permanência do (a) educando (a), sem atividade programada, nas
dependências da Escola fora dos horários estabelecidos.
AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS – EFII e EM: 08 a 17 de abril.
Datas, disciplinas e conteúdos no site do Colégio.
SIMULADOS – EFII / 3º EM - Realizaremos nas
Data de: 26, 30 de abril; 30 de maio e 04 de junho – Simulado APP PROVA – 3º EM
Data de:20/05 a 03/06 – Simulado Interno – 6ºano ao 2ºEnsino Médio.
Juntamente com o Setor Pedagógico, peço para que observem atentamente as orientações
dadas no Informativo e no site do Colégio. Recordo que o SIMULADO acontece somente com
o Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º) e Ensino Médio. É preciso empenho e seriedade por
parte dos educandos para que tenham ótimos resultados. É mais um instrumento de Avaliação.
Pedimos aos Srs. Pais que acompanhem as orientações enviadas e motivem seus filhos.
FÓRUM DE PROFISSÕES – acontecerá nos dias: 06 a 08 de maio para os educandos do 9º
Ano ao 3º EM, com palestras específicas, segundo a escolha das opções feitas pelos
educandos.
ATENDIMENTO AOS PAIS: Programado para as seguintes datas:
08/05 – Educação Infantil e Fundamental I
Período da manhã – 7h
Período da tarde – 16h30
08/05 - 19h - EFII – 6º,8º / 1º EM
15/05 –19h - EFII – 7º,9º/ 2º / 3ºEM
FESTA DA FAMÍLIA - aproveitamos a oportunidade para informá-los que a Festa da Família
no Recanto Paulo da Cruz, está prevista para o dia 31/08.
PROJETO ANTI-BULLYNG
BULLYING: “... todas as formas de atitudes agressivas, realizadas de forma voluntária e
repetitiva, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra
outro(s), causando na vítima dor e angústia em uma relação desigual de poder.
Fenômeno este que acreditamos que vem se alargando por falta da vivência de valores éticos
e morais. Hoje são as crianças e adolescentes que mandam e comandam sem ter maturidade
para isso".
As causas são várias e de diferentes naturezas e uma das saídas está no diálogo e na
reflexão, por meio do Projeto Anti-Bullyng, realizado pelo SOE (Serviço de Orientação
Educacional), em aulas específicas durante todo o ano letivo.
Focamos nossas atividades nos valores éticos e morais para fortalecer e desenvolver nos
Educandos, respeito, amizade, companheirismo, solidariedade. Valores esses expressos na
Proposta Pedagógica Passionista. Convido as famílias para caminharem conosco e
intensificarem a vivência destes valores na família e na sociedade.
Como sempre, queremos contar com vocês nessa caminhada de 2019, para juntos
concretizarmos o sonho da felicidade, da harmonia e da paz.
Um abraço a todos e que o Senhor nos ajude a sermos promotores de Paz.

Atenciosamente,
Diretora
Ir. Ailda Klüppell

