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9. Atividades e espaços educacionais 

 
9.1. Atividades religiosas 
 

A PASTORAL tem por competência favorecer a evangelização da comunidade 
educativa em sintonia com os apelos da Igreja e as exigências advindas dos tempos atuais. 
Concretiza a sua ação oportunizando aos membros da comunidade experiências do amor de 
Deus, o aprofundamento e a vivência da fé e dos sacramentos, através de: 
 

• Mochilinha (1º ano do Ensino Fundamental). 

• Fermentinho (2º ano do Ensino Fundamental). 

• Semear (3º ano do Ensino Fundamental). 

• Ágape (4º ano do Ensino Fundamental). 

• Primeira Comunhão (5º ano do Ensino Fundamental). 

• Olaria (6º ano do Ensino Fundamental). 

• 24 Horas (7º ano do Ensino Fundamental). 

• Entre Amigos (8º ano do Ensino Fundamental). 

• Acampamento (9º ano do Ensino Fundamental). 

• Fórmula 1 (1º ano do Ensino Médio). 

• Pós-Fórmula 1. 

• Crisma (2º ano do Ensino Médio). 

• Máscara (3º ano do Ensino Médio). 

• O Mestre (Educadores). 

• Projeto Geração (do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio). 

• Encontro de Formação e Convivência por turmas (do 2º ao 8º ano do Ensino 

Fundamental). 

• Encontro de Formação com Funcionários. 

• Encontro de Pais. 

• Visitas Sociais. 

• Celebração Eucarística. 

• Retiros (Primeira Comunhão e Crisma). 

• Vivência dos momentos litúrgicos da Igreja com alunos, pais e educadores. 

• Kerigma (do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental). 

• E.J.D. – Encontro Jovem Damas (9º ano ao Ensino Médio). 

• Sinfonia (Pais). 
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9.2. Biblioteca Madre Agathe Verhelle 
 

Com aproximadamente 15 mil exemplares, a biblioteca conta com um diversificado 
acervo de livros, periódicos, enciclopédias, almanaques, anuários, revistas, folhetos, jornais, 
revistinhas. O espaço é informatizado, oferecendo aos seus usuários conforto, rapidez e 
eficiência.  
 

HORÁRIO 
• 7h15min às 18h 
 

ATIVIDADES 
• Exposição de livros. 
• Troca de livros escolares. 
• Pesquisas escolares. 
• Visitas planejadas com o professor. 
• Cópia para livros da biblioteca. 
• Semana do Livro Infantil (abril). 
• Semana do Livro e da Biblioteca (outubro). 
 

9.3. Laboratórios 
 

O Colégio Santa Cecília investe em laboratórios de Ciências, Matemática, Química, 
Leitura, Informática e Redação, levando o aluno a aprimorar os vínculos com o 
conhecimento por meio da prática de experiências e aprofundamento teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




