São Paulo, 01 de março de 2018.

CIRCULAR MENSAL - MARÇO
Prezados pais e responsáveis,

É com imensa alegria que lhes damos as boas vindas ao novo ano escolar e à comemoração do Jubileu de
70 anos do nosso Colégio.
Celebrar faz parte da nossa missão, como portadores de esperança. Exatamente por sermos estes
portadores, é que não podemos fechar os olhos para o rol de tristes notícias ligadas à violência. Sejam elas
nacionais ou internacionais.
Celebrar também é indicar a nossa posição frente às situações que desconsideram a vida do outro, nosso
irmão. É neste sentido, que testemunhamos comovidos o envolvimento dos nossos alunos e educadores em
reflexões e comportamentos que denotam repúdio às práticas que impedem os direitos básicos do ser humano.
Esses são fortes sinais da presença do bem e do compromisso para com aqueles que não têm voz e
precisam de ajuda para superar a violência e a agressão presentes em seu meio.
Educamos as nossas crianças e jovens, a fim de fortalecermos no mundo a Esperança. A Esperança,
quanto ao surgimento de profissionais que superem violências, estreitando laços de justiça e amizade, no mundo.
Felizmente, essa certeza é ratificada através dos inúmeros e-mails de ex-alunos, recebidos por nós, por
conta da celebração dos 70 anos do Colégio. São relatos da trajetória de vida de ex-alunos: alguns deles recémformados e outros, formados há 50 anos ou mais. Neles, os ex-alunos tecem considerações sobre quanto o
Colégio Santa Maria os influenciou frente às suas escolhas profissionais. Muitos deles ressaltam a importância da
sua formação para atuação frente a valores humanitários, associados a uma boa base e formação acadêmica.
Assim como nossos ex-alunos e seus pais, que um dia fizeram a opção por educar seus filhos conosco,
em parceria, convidamos aos pais dos nossos alunos, hoje, para que participem deste processo educativo,
estando presente nas reuniões pedagógicas com professores neste mês de março bem como, participando da
Semana da Ação Social e Voluntariado, a fim de aprofundarem seu conhecimento sobre como o Colégio vem
atuando há décadas no sentido de ser instrumento de formação para um futuro, realmente melhor.

CONVITE ESPECIAL - SEMANA DO VOLUNTARIADO E AÇÃO SOCIAL
Convidamos todos a visitar nossa exposição e percorrer a história das inúmeras iniciativas de nossos voluntários nos Projetos de Inserção Social.
Fazem parte da programação as vivências, através de oficinas e as atividades realizadas em cada instituição.

Participem!
DE 15 A 21 DE MARÇO - EXPOSIÇÕES ABERTAS A TODOS
Exposição: “Viagens Pastorais” (Fund. II e Ensino Médio) das 7h às 17h
Exposição sobre as viagens - Sala do Trem (Biblioteca).
Exposição: “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Ed. Infantil, Fund. I e Fund. II) das 7h às 17h
Exposição sobre o trabalho de voluntariado e ação social realizado pelo Colégio Santa Maria ao longo desses 70
anos - Prédio Santa Teresinha.

Portfólio Ed. Infantil e Boletim EF e EM via internet
Educação Infantil
O sistema de avaliação da educação infantil é estruturado de modo a partilhar com as famílias
o processo vivido no decorrer do ano. Nessa estrutura, garantimos a realização de reuniões
individuais e entrega do portfólio de aprendizagem bimestral, que comunica aspectos do trabalho
coletivo e individual. Como parte de nosso projeto de educação ambiental e visando a diminuição da
produção de lixo, o Colégio opta por não imprimir os relatórios de avaliação da educação infantil.
Enviaremos no portfólio de aprendizagem individual somente as produções gráficas e artísticas
realizadas no bimestre. Os relatórios deverão ser acessados via portal, no site do Colégio, de acordo
com as datas estabelecidas para disponibilização no calendário letivo. As famílias que necessitarem
recebê-lo impresso, devem solicitar via e-mail para:
gislaine@colsantamaria.com.br ou juliana@colsantamaria.com.br
Ensino Fundamental e Médio
Seguindo a linha do projeto de educação ambiental, os boletins com os conceitos bimestrais
dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio poderão ser acessados via portal, no site do
Colégio, de acordo com as datas estabelecidas para disponibilização no calendário letivo. As famílias
que necessitarem recebê-lo impresso, devem solicitar via e-mail para:
anacristina.andrade@colsantamaria.com.br ou secretaria.doc@colsantamaria.com.br

Reposição de provas - Ensino Fundamental e Médio
Informamos aos pais, responsáveis e alunos que a reposição de prova será oferecida nos
seguintes casos:
 aos alunos com problemas de saúde, mediante atestado médico;
 aos alunos esportistas filiados à respectiva federação, mediante comprovante de participação em

jogo da federação;
 o custo da reposição de provas nos casos acima citados será de R$45,00 (por prova);

 casos diferenciados dos anteriores devem ser discutidos com a orientação e, uma vez autorizada

a reposição da prova, esta só ocorrerá mediante o pagamento de R$85,00 (por prova).
 O abono do pagamento será concedido nos casos de óbito em família e doenças

infectocontagiosas mediante atestado médico comprovado.
As provas propostas em calendário e não realizadas pelo aluno, deverão ser repostas na data
mais próxima do seu retorno às aulas. Caso a reposição não seja feita nessa data, não haverá mais
possibilidade de fazê-la.
As datas para realização das recuperações paralelas, assim como para as reposições de provas,
serão encaminhadas aos alunos e famílias.

Vendas de produtos - cantina e vale almoço
Informamos que após 12 de março, os produtos da cantina e vale almoço serão vendidos somente por meio da
aquisição das comandas emitidas pelos totens, localizados no Pátio da Capela.
Para mais informações https://gdscartao.com.br/colsantamaria.

Refeitório
Lembramos que, para acomodar adequadamente os(as) nossos(as) alunos(as) que têm
atividades no período da manhã e da tarde, não poderemos oferecer o serviço de almoço
para os pais e visitantes no horário das 11h30 às 13h.

Blog do Santa Maria no Jornal O Estado de São Paulo
Acompanhem o Blog do Colégio Santa Maria no Estadão. As postagens são diárias e abordam
diversos assuntos de interesse da comunidade escolar.
Prestigie nosso trabalho e fiquem por dentro das novidades.

Encontro semanal para a reza do Terço da Família
Os Encontros Semanais para a reza do terço da família, ocorrem às 5as. feiras,
às 18h, na capela do Colégio.
Junte-se a nós! Vamos rezar o terço, invocando as bênçãos de Deus, pela intercessão da
Virgem Maria, sobre todos nós e nossas famílias.

Orientações Pe. Pedro, O.M.I.
Lembramos que Padre Pedro Rubens, O.M.I., fiel e valioso colaborador espiritual do Colégio
Santa Maria, faz plantão mensal no Colégio para atendimento e orientação espiritual de pais, alunos e
demais pessoas que buscam confissões, esclarecimentos, conversas pessoais etc.
Os alunos que desejarem conversar com o Padre Pedro deverão avisar a orientadora da sua
série com antecedência.
Próximo plantão: 21 de março, 4a. Feira, às 7h, na capela.

Lembrança fotográfica
Entre os dias 8 e 9 de março as famílias receberão um comunicado impresso com o código de
acesso de seu filho para acessar as fotos no site da empresa School Pictures, manifestar seu interesse
em receber ou não a recordação escolar, visualizar a foto e efetuar a compra antecipada, caso queira.
O acesso estará aberto até 15 de março. O pacote de fotos do(a) seu(sua) filho(a) será entregue em
sala de aula na primeira quinzena de abril, se a família não se manifestou contrária a esse envio.
Após verificá-las, sua aquisição é opcional. Se a família não quiser as fotos, o envelope deverá ser
devolvido à auxiliar da série ou ao representante da School Picture, que ficará todos os dias, a partir da
data de entrega, no Prédio Santa Teresinha. Se quiser todas ou parte delas, devolver as fotos não
desejadas e o cheque no valor das escolhidas, também dentro do envelope, até o dia 27 de abril.

Febre Amarela - Medidas Permanentes
Como é de conhecimento de toda comunidade, a nossa região está entre aquelas
consideradas de risco para a febre amarela. Diante de tal fato, a escola vem tomando medidas
preventivas permanentes, para que não haja o aparecimento e/ou a proliferação do mosquito, principal
vetor da transmissão do vírus da doença.
Essas medidas estão diretamente relacionadas à nossa mata nativa, na qual nos próximos
meses, aos sábados, serão realizados procedimentos como: a nebulização (conhecida como fumacê)
e a aplicação de pó molhável, na mata, duas vezes por mês.
As medidas anteriormente citadas estarão em vigor a partir do mês de março, permanecendo
ativas até o mês de maio, quando oportunamente será avaliada a necessidade de prorrogação por
mais tempo, ou não.
É importante informar que esse tipo de controle não afeta negativamente a flora e a fauna local.
Neste caso, somente o mosquito vetor da doença é quem será afetado.

Projeto Brechó
Objetivo:
O objetivo do brechó Santa Maria é promover a aquisição de uniformes e materiais, já utilizados,
por meio da doação destes. Poderá adquirir qualquer item pelo valor de R$6,00. Com isso o brechó
promove mais, pois permite a reciclagem e a ressignificação do que é o consumo.
Se você se identifica, venha fazer parte desta rede, doando e adquirindo!
Para quem?
Para todos os pais do Santa Maria que possam doar ou que queiram comprar no brechó
uniformes e livros já utilizados.
Para participar:
Separe os uniformes e livros que seus filhos não utilizam mais e traga-os para nós. Aproveite
para dar uma olhada e ver se há algo de seu interesse.
ALTERAÇÃO NOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO BRECHÓ:
INÍCIO: 07/03/2018
O brechó funcionará às quartas e sextas-feiras, das 11h às 13h30 (Prédio Santa Cruz).

Seguro Educacional 2018
Informamos que o seguro educacional para este ano é ICATU e as condições gerais estão disponíveis no site do
Colégio, aba informações ou pelo link abaixo:
http://colsantamaria.com.br/site/wp-content/uploads/2017/MANUAL-ICATU-2018-EDUCACIONAL-.pdf

Calendário Março 2018
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01 - Reunião Pedagógica com pais – 2º Ano EF
01 – Reunião pedagógica com pais e alunos 1ª série EM
2,5,9,12,16,19,23,26 – Recuperação de pré-requisitos 1ª, 2ª, 3ª séries EM
05 – Reunião Pedagógica com pais - 9º Ano EF
06 - Reunião Pedagógica com pais – 7º Ano EF
07 - Reunião Pedagógica com pais – 8º Ano EF
08 - Reunião Pedagógica com pais – 6º Ano EF
10 – Dia letivo 1º ao 5º EF
12 a 16 – Semana Recuperação Paralela 1º ao 5ºEF
12 – Início do curso pré-vestibular EM
15 a 21 – Semana Comemorativa 70 anos do Colégio Santa Maria – “Voluntariado e Ação Social”
17 – Recuperação Paralela 6º ao 9º ano
24 – Missa 4º Ano EF - Ramos
24 – Ed. Infantil – Jogos da Amizade
24 – Primeiro simulado EM
29, 30 – 5ª e 6ª feira santas

Atenciosamente,
Sister Diane, C.S.C.
Diretora Geral

