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“A paz é um bem que supera qualquer barreira,  

porque é um bem de toda a humanidade. ”  

Papa Francisco 

 

   Circular:  nº 1  

Ano: 2018 

Procedência: Direção 

 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

O ano de 2018  chega até nós com uma grande interpelação, uma provocação que toca o coração e 

a razão: “Eu quero a PAZ, e você? 

É sabido que a paz não pode ser apenas garantida pelos acordos políticos, econômicos ou militares. 

Ela vai além! Depende de cada ser humano, do querer, do comprometimento unânime, sincero de cada 

pessoa. Cada um de nós, independentemente da idade, do sexo, do estado social, crença religiosa ou origem 

cultural é chamado à criação de um mundo pacificado,  tolerante e solidário. 

Construir uma cultura da paz envolve dotar as crianças e os adultos de uma compreensão dos 

princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e 

solidariedade. Implica uma rejeição, individual e coletiva, da violência que tem sido parte integrante da 

nossa sociedade, em seus mais variados contextos. A cultura da paz pode ser uma resposta a diversos 

tratados, mas tem de procurar soluções que advenham de dentro da (s) sociedade (s) e não impostas do 

exterior. 

Uma cultura de paz requer esforço para modificar o pensamento e a ação das pessoas no sentido 

de promover a PAZ. Falar de violência e de como ela nos assola, deixa de ser a temática principal. Não que 

ela vá ser esquecida ou abafada; ela pertence ao nosso cotidiano e temos consciência disto. Porém, o sentido 

do discurso, a “valorização” de atos e palavras violentas, a propagação de imagens que denigrem a vida e 

a dignidade humana não podem está acima de ações e palavras que anunciem os valores humanos, que 

decantam a PAZ, que lhe proclamam e promovem. A violência já está bastante denunciada, e quanto mais 

falamos dela, mais lembramos sua existência em nosso meio social e ambiental. É hora de começarmos a 

convocar a presença da PAZ em nós, entre nós, em nossas famílias, na escola, no trabalho, entre nações, 

entre povos. 

Um passo muito importante para a construção da Cultura da PAZ é a superação de conflitos. Ou 

seja, prevenir os conflitos potencialmente violentos e reconstruir a PAZ e a confiança entre pessoas 

emergentes de situação de guerra, é um dos exemplos mais comuns a serem considerados. Tal missão 

estende-se às famílias, escolas, igrejas, instituições sociais e outros locais de trabalho por todo o mundo, 

bem como aos governantes e centros de comunicação. 

O incremento da Internet e, sobretudo, o aparecimento de redes sociais como o Facebook e 

WhatsApp foram, o nascer de um novo mundo. Segundo especialistas na área da tecnologia e comunicação 

é assustador a forma como o ser humano atua nas redes sociais. Um instrumento que foi pensado para 

ampliar a comunicação, estreitar a distância entre povos passou a ser um espaço de violência. O uso das 

redes sociais de forma imatura, coloca em risco e exponhe a vida da própria pessoas e de outras, o que 

reproduz uma violência que parece inofensiva para os participantes, porém, já é comprovado que a iniciativa 

à violência em meio comunicacional de tamanho alcance e difusão tem especificidades capazes de 

transformar uma notícia sem fundamentl numa grande onda de incentivo à violência, deflagrando aspectos 
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pouco promissores da vida em sociedade e alterando não raro de forma irreversível a construção de uma 

cidadania e de um meio social justo e pacífico, algo já tão perseguido em sociedades consideradas 

democráticas fundamentadas no respeito à dignidade da pessoa humana. A violência simbólica é aquela 

que acontece através de linguagem, das imposições discursivas que criam “verdades” e são instrumento de 

dominação e formação de uma cultura de massa, que aliena e desorienta. 

O cyberbullying, como é conhecido o fenômeno de humilhar e ridicularizar pessoas na rede, já é 

considerado uma forma de agressão que também preocupa educadores e especialistas em tecnologia da 

informação. O uso fácil e sem controle das redes sociais tem sido um espaço de discriminação, ameaças, 

difamação. As pessoas não estão preocupadas com o bem parecer e dizemos (e escrevemos) tudo o que passa 

pela cabeça, impondo sua opinião e não acentando ou reconhecendo que há opiniões e ponto de vistas 

diferentes. Debater opiniões em redes sociais é proibido.  

A prática de agressão nas redes pode ser enquadrada como crime virtual. A vítima do cyberbullying 

pode registrar ocorrência em delegacias e pedir sanções penais. Caso o autor das ofensas tenha menos de 

16 anos, os pais serão processados por injúria, calúnia e difamação; se tiver entre 16 e 18 anos, responderá 

com os pais; e se for maior assumirá a responsabilidade pelos crimes.  

A Educação para a PAZ está - tem de estar - presente em todas as palavras, todas as atitudes, todos 

os momentos de todos os dias. O Ser humano não nasce violento. Aprende-se a ser violento, muitas vezes 

dentro da própria casa, na família, que é a primeira célular de convivência do ser humano. Pense: quando 

você dá uma arma de brinquedo ao seu filho, quando você grita, bate, fala mal de outra pessoa, usa 

expressão de discriminação, o que você está estimulando? Cada pessoal, dentro da sua família, pode ser 

fonte do bem ou do mal. Podemos emitir boas palavras, olhares de simpatia, gestos de amor, de carinho e 

afeto, de consolo, de perdão, de fraternidade, de respeito e de diálogo. Dependerá do que faremos com a 

nossa liberdade. Como mudar essa realidade a partir de meu espaço familiar? Como educar meus filhos 

para uma Cultura da PAZ?  

A partir de nossa identidade de Escola Católica, fundamentada na filosofia de vida de Madre 

Gertrudes de São José, fundadora da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, mantenedora de nossa 

Escola, temos como MISSÃO: promover a vida através da humanização, educação,  evangelização  e 

partilha, para que todos possam viver em comunhão segundo os ensinamentos de Jesus Eucarístico. Pautada 

nos VALORES: alegria, acolhida, respeito, compaixão, partilha, fé e  sustentabilidade.  

Como já é uma prática em nossa Escola, todo ano temos os temas que serão os norteadores de nossa 

ação pedagógica, por onde todos os projetos e atividades deverão ter seus fundamentos. Para 2018, 

elegemos: 

Tema central – Desafia-te a construir a PAZ. Ele traz dois viés de reflexão e ação: a construção da PAZ 

começa em mim; e eu quero a PAZ e você? Como temas complementares elegemos a Sustentabilidade e a 

Tecnologia. 

Temos certeza de que o ano de 2018 será um grande momento em nossa história e em nossa missão 

educacional. Supliquemos as bênçãos de Deus para todas as famílias que formam a grande família SS. 

Sacramento no desejo da construção da Cultura da PAZ. Que Nossa Senhora do SS. Sacramento nos ensine a 

usarmos as linguagems da cabeça, das mãos e do coração em nosso cotidiano.  

Abraço carinhoso, 

 

Irmã Josenira de S. Rodrigues 

Diretora – Aut. 287019 
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ALGUMAS ORIENTAÇÕES: 

- APROVAÇÕES: Em 2018, nossa Escola já tem aprovados no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 16 

alunos que concluíram o 9º ano em 2017.  Entre eles o 1º lugar geral é uma ex aluna que em 2017 se mudou 

para  e o 2º lugar geral é nossa aluna. Na lista de espera ainda temos 14 alunos. O que nos dá a certeza de que o 

trabalho pedagógico foi de excelência.  

Nos vestibulares, já classificados temos 16 alunos. Aguardando a chamado do Enem, Fies e ProUni temos .  

Entres os aprovados, temos a alegria de 1º Lugar Geral em Engenharia Civil pela UEMG e 1ºLugar em direito 

na FUNORT. Temos certeza da excelência no trabalho, na qualificação dos profissionais e na proposta 

pedagógica da Escola em parceria com o material didático do Sistema Positivo de Ensino. Um excelente 

resultado somado a dedicação, eficiência e parceria da escola com o aluno e sua família.  

 

- USO DE CATRACA, para acesso às dependências do Colégio, pelo portão de alunos. A identificação é feita 

ainda por um sistema de leitura biométrica, através do reconhecimento da impressão digital do aluno. Essa 

medida tem dois objetivos: segurança, pois terá acesso alunos, funcionários, professores e pais autorizados. O 

outro diz respeito ao controle de acesso na escola, registrando a frequência para a própria Escola e comunicando 

aos pais e/ou responsáveis, por mensagem no celular, o momento em que o aluno entrou ou saiu da escola. Hoje 

em dia, por causa da carga horária intensa de trabalho, nem sempre é possível para os pais deixar ou buscar o 

filho na escola. Assim, com o controle de acesso, os pais podem se sentir tranquilos, sendo informados 

convenientemente da localização dos filhos em seu próprio celular, no período escolar.  

 

- POSTIVO ON: desde o ano de 2017, o Portal Positivo foi substituído por uma nova plataforma digital que 

oferece ao aluno maiores possibilidades de aprendizado e interação com o mundo, de maneira mais integrada, 

professores, gestores, familiares e alunos podem buscar melhores práticas para potencializar o sistema de ensino 

na Escola. Acesse o site – www.positivoon.com.br, e aproveite todas as oportunidades que o Positivo On pode 

oferecer a vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o setor de Informática, Geraldo, ou o 

Coordenador Pedagógico de seu (sua)  filho (a). 

 

- PrepApp: é uma ferramenta para auxiliar os alunos do Ensino Médio, Modular e Pré-Vestibular das escolas 

conveniadas ao Sistema Positivo de Ensino a se prepararem com total autonomia para os principais vestibulares 

e ENEM. Por meio de plano de estudos configurados a partir do perfil de cada aluno, questões, simulados, 

conteúdos e ranking propiciam ao estudante um ambiente dinâmico e desafiador para auxiliar no estudo. Para 

acessar o aplicativo é necessário usuário e senha que serão fornecidos pela escola. Caso for aluno do Positivo 

On, usar o mesmo usuário e senha. 

 

- APP PROVAS: Em 2016 foi o ano de implantação dessa plataforma digital que auxilia alunos e educadores 

do Ensino Médio e na preparação para o ENEM e vestibulares. Em 2017 todas as turmas do Ensino Médio 

utilizou esse recurso para as avaliações e simulados, o que nos trouxe um excelente resultado e mais clarezas no 

que tange aos conteúdos e  metodologia de trabalho. Os professores montar listas de exercícios, simulados, 

tarefas e deveres de casa, que são disponibilizados para os estudantes e automaticamente corrigidos pela própria 

plataforma. A partir dessa interação, um relatório em tempo real é gerado, permitindo à instituição identificar 

os pontos fortes e fracos dos alunos. Assim, os estudantes aprendem de uma maneira mais leve e divertida. O 

ambiente lúdico e desafiador favorece o engajamento dos alunos, que ainda podem direcionar seus estudos a 

partir das estatísticas geradas. 
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- SIMULADOS E AVALIAÇÕES disponibilizados pelo Sistema Positivo de Ensino para os alunos do  Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio. Os Simulados da Rede serão  aplicados para os alunos do 9º ano ao Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. As Provas serão para os alunos do 6º ao 8º ano. São 4 (quatro) avaliações durante 

o ano, uma a cada bimestre. Essas avaliações serão pontuadas na nota do comportamental, de cada bimestre. 

Essas avaliações bimestrais, serão acrescidas às demais preparadas pelos professores. 

 

- REGULAMENTO INTERNO DO ALUNO: durante o mês de março, todas as turmas do Ensino 

Fundamental e Médio terão conhecimento e poderão aprofundar as normas que regem os direitos e deveres do 

aluno SS. Sacramento. Esse trabalho será relizado pela Coordenação Pedagógica e Educacional/Disciplinar. O 

regulamento em sua íntegra encontra-se no Regimento Escolar Interno e n Projeto Político Pedagógico,  a 

disposição na secretaria da Escola, assim como nas Coordenações Pedagógicas e Direção. 

 

- AGENDA ANUAL, encontra-se no site as datas já aprovadas do Calendário Escolar encaminhado para a 

Superintendência Regional de Ensino. As datas de avaliação, projetos, atividades, eventos bimestrais serão 

postadas na medida que forem planejadas para que, não tenhamos problemas com as mudanças.  

 

- PROGRAMA BILÍNGUE, para 2017, fechamos a parceria com o PES -  Positivo English Solution, com o 

objetivo de promover e aprimorar o ensino do inglês, no formato de curso de línguas, dentro da escola, da 

Educação Infantil  ao 1º ano (Ensino Fundamental 1). O PES possui parceria com a National Geographic 

Learning e Cengage Learning, empresa com presença em mais de 140 países, com ampla experiência em 

soluções inovadoras de ensino e pesquisa para mercados acadêmicos. Em nossa Escola, adotaremos o programa 

para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental (regular). Do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental ele 

é oferecido no formato de cursinho, no contra-turno.  O curso é formatado para tornar os alunos aptos a falar, 

compreender, ler e escrever em inglês. Ao término do curso, os alunos tem a possibilidade de prestarem exames 

de proficiência.  

 

- ESCOLA EM MOVIMENTO: A Agenda Digital da Escola em Movimento é uma solução de comunicação 

simples e segura desenvolvida especialmente para instituições de ensino com o objetivo principal 

de conectaralunos, pais e colaboradores através de smartphones e/ou da web.  Através da ferramenta, a 

instituição é capaz de compartilhar comunicados, convites para eventos e reuniões, lembretes, material didático, 

fotos, para os usuários que quiser, quando quiser. Pais, alunos e responsáveis têm um canal de comunicação ágil 

e eficaz para se comunicar com a escola. 

 

- UNIFORME ESCOLAR:  

 

- USO DO CELULAR: não é permitido. A escola utiliza dos recursos tecnológicos como meio de aprendizado, 

mais oferece aos alunos os meios próprios. O celular não faz parte da lista de material escolar. Além da 

autorização do uso de leitura   

 

- PROJETO DE PESQUISA: 

 

- ORIENTAÇÃO VOCACIONAL/PROFISSIONAL: iniciando no 9º ano ao 3º ano do EM, os alunos terão 

a possibilidade de conhecer mais profundamente as profissões, ter contato com profissionais e participar de 

atividades voltadas para a escolha profissional a partir de suas aptidões pessoais. 

 

- CALENDÁRIO ESCOLAR:   
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