São Paulo, 17 de junho de 2019.

Circular 04/2019
Prezados Pais, Educandos, Educadores e Colaboradores!
Todas as grandes obras e feitos que marcaram a história da humanidade resultaram da união e
colaboração de pessoas disponíveis a agir e realizar algo que fosse útil e marcasse sua passagem entre os
homens.
A obra da educação é a que mais necessita da colaboração de todos, porque abrange a pessoa humana
em todos os seus aspectos, tornando-a feliz e realizada.
Estamos já no fim de um semestre escolar. Muitas realizações e sonhos concretizados. Outros, ainda por
construir. Por tudo o que fizemos, rendamos graças ao Senhor.
Ainda vivendo a ressonância do ARRAIAL DO CPSPC 2019 “No Cordel, rimas em poesias inspiram
nossa Festa Junina”. Foi a Comunidade Educativa do Colégio Passionista São Paulo da Cruz que se mobilizou
em gestos de solidariedade, marcados pela generosidade no envolvimento de prendas, na participação do
concurso de bônus, na preparação das danças e seus trajes, entre outros... Tudo isso só existe quando, dentro
das pessoas que fazem parte de uma comunidade, também existe o vínculo maior de ligação afetiva com a
escola que escolheram para seus filhos. É por todas estas razões que podemos afirmar hoje que realmente
formamos uma Comunidade Educativa, onde há comunicação de vida em todos os sentidos e setores.
Contamos com muita gente nos ajudando, tanto nos preparativos, decoração, ensaios, gincanas, bem
como nos dias do evento. A vocês todos, nossos agradecimentos e que o Senhor derrame sua bênção sobre
cada membro da Grande Família Passionista e dos nossos parceiros.
Recordamos que o principal objetivo da Festa é estarmos juntos e contribuir com os Projetos Sociais,
sob a responsabilidade das Irmãs Passionistas, conforme Circular 03/2019.
Obrigada, grande família do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, pelo que se pode
realizar.
Como resultado financeiro temos:
Receita:
R$ 104.028,35
Despesa:
R$ 47.731,65
Renda Líquida: R$ 56.296,70
As Turmas vencedoras são: 1º ano B, 4º ano B, 8º ano C e Ensino Médio - 3º Ano B
No segundo semestre, notificaremos a data do passeio ao Recanto Paulo da Cruz.


28/06 - Último dia de aula do semestre para todos os educandos.



29/06 a 30/07 - Merecidas férias. Aproveitem para descansar, participar de diferentes atividades culturais
que a cidade de São Paulo oferece. Vejam também o roteiro de férias em nosso site. Tem muita “coisa boa”
para curtir, viver, sonhar e, assim, recarregar as baterias e voltar revigorado para protagonizar o segundo
semestre.



Atendimentos:
Dias
01 a 30/07



Departamentos/dias da semana

Horários

Recepção e Secretaria (segunda a sexta-feira)

07h30 às 17h

Tesouraria - terça e quinta-feira

08h às 12h e das 13h30 às 17h

Coordenação - terça e quinta-feira

Agendar horário na recepção

01 a 12/07 - XI - ACAMPAULO PASSIONISTA
Procurando atender às solicitações da Comunidade Passionista, ofereceremos, no mês de julho, o
“ACAMPAULO”, sob a coordenação da educadora Roberta Batista.
Comunicado próprio no site do Colégio.

 22/07 - Reinício do Cursinho Passionista - 3º Ensino Médio.


31/07 - Retorno às aulas - Daremos prosseguimento ao 2º trimestre no horário normal para todas as turmas.

 Agosto traz muitos compromissos. É o mês de homenagem aos Pais e aos estudantes.


31/07 a 09/08 - Renovação de Bolsas de Estudo 2020
No site do Colégio acesse a área restrita - login do Responsável Financeiro preencha o formulário, faça a
impressão e anexe os documentos que deverão ser entregues na Secretaria do Colégio até 09 de agosto.
Devolutiva a partir setembro, via correio.



06 e 08/08 - SONDAGEM para irmãos dos atuais educandos - agendar na Secretaria até 02/08.

 12 a 20/08 - Período das Avaliações trimestrais, (no site estarão o calendário das avaliações e conteúdos
solicitados) Segunda quinzena de agosto, para os educandos do EFII e EM.




17/08 - 26ª ROMARIA À APARECIDA - Na casa de nossa Mãe Maria.
Convidamos todas as famílias que construíram e constroem história conosco a estarem aos seus pés,
implorando suas bênçãos sobre cada um de nós.
Inscrições e maiores informações na Recepção do Colégio com a Cida.
21 a 23/08 - Simulado APP Prova - 2º e 3º Ensino Médio.

 28/08 - Conselho de Classe - Não haverá aula - EFII e EM.
Uma vez mais, nosso muitíssimo obrigado a cada família e a cada colaborador, por todo carinho e
cumplicidade nesta tarefa de educar para a vida e para a felicidade.
Sendo o que consta para o momento, aproveito a oportunidade para desejar ótimas Férias.
Atenciosamente,

Ir. Ailda B. Klüppell
Diretora

