
Guaratinguetá, 02 de agosto de 2017.
Circular nº 06/2017

COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

125 AN
O
S

1892 - 2017

125 anos – Educando gerações, 
transformando vidas!

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa

Bem vindos!

Um novo semestre se abre para nós e, com ele, novos desafios e novas 
oportunidades. Abracemos, com esperança e otimismo, o caminho que nos é proposto. 
Feliz 2º semestre!

Espero que tenham descansado, curtido a família e recuperado as energias. Por 
aqui, o ritmo foi de manutenção, ordem e limpeza. Tudo preparado com carinho para 
receber os nossos queridos alunos. Partilho, com vocês, algumas reformas: pintura nas 
salas de aulas, pintura nos corredores internos e na sala dos professores; telhado do pátio 
interno e aquisição de material pedagógico.

Nossa Escola acolheu, nas duas primeiras semanas de julho, a Colônia de férias do 
Grupo Recreativa. A garotada brincou 'pra valer' e ficou um gostinho de quero mais. 

Comemoramos a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Foi um 
momento rico de espiritualidade, alegria e festa. 

Alegramo-nos também, com a bonita participação da juventude de todas as 
presenças das Filhas de Maria Auxiliadora, na Semana Missionária. Com a Igreja de todo 
o Brasil, na doação generosa de suas férias escolares, nossos jovens testemunharam a 
alegria de servir ao Senhor e semearam esperança no coração de tantas pessoas. 
Certamente, eles voltaram muito enriquecidos desta experiência. Parabéns!

Neste semestre, teremos a alegria de acolher Ir. Silvia Boullosa, Conselheira 
Visitadora, vinda da Casa Geral de Roma, que estará em nossa Inspetoria de 14 de 
agosto a 14 de novembro. Em nosso Colégio, Ir. Silvia fará a visita em outubro próximo. 
Desde já, damos as boas vindas a ela e desejamos que seja feliz entre nós.  

No final do mês de agosto, será realizado em Brasília, o Congresso Nacional da 
Articulação da Juventude Salesiana – AJS.  O Congresso quer aprofundar a identidade da 
AJS, oferecer subsídios para apoiar o trabalho dos Conselhos Locais, proporcionar 
experiências significativas e criativas da espiritualidade juvenil salesiana e ressignificar a 
experiência da missionariedade salesiana. Enfim, celebrar os 20 anos da caminhada da 
AJS - jovem evangelizando jovem. De nossa escola participará o aluno Samuel Toledo, do 
primeiro ano do Ensino Médio. 

Celebramos, neste mês, nosso querido Pai Dom Bosco. E para festejá-lo, como de 
costume, teremos a tradicional Romaria da Família Salesiana, em Aparecida, no dia 19 de 
agosto. A concentração será, às 9h30, no Porto Itaguaçu. Vamos participar, pois, somos 
Família Salesiana! As informações estão no cartaz, anexado no quadro de aviso, na 
portaria dos alunos. Programe-se e participe!
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Atenciosamente,

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano

Diretora - Colégio do Carmo

Agenda do mês:

02 – Início das aulas;

02 – Reunião de Pais das crianças do maternal – 18h15;

03 – Reunião Pedagógico Pastoral – EFII e EM – 18h30;

04 – Reunião de Diretores, Gerentes Administrativos e Coordenadores de Pastoral, Colégio 

de Santa Inês – SP;

05 – Festa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora – 145 anos;

05 – Encontro do Núcleo Animador – Colégio de Santa Inês – SP;

05 a 12 – Semana do Estudante;

07 – Bom dia e boa tarde – Festa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora – 145 anos;

08 – Reunião da Pastoral Juvenil Inspetorial – SP;

09 – Projeto FIPA – “Filhos Importantes, Pais atuantes” – Salão de eventos do Colégio – 

18h30;

10 – Reunião de gestores da Mantenedora de Educação – Colégio de Santa Inês – SP – 

8h30;

11 – Bom dia e boa tarde - Dia do estudante – Pré-FEST – 13h;

12 – Sábado Letivo: Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Festa dos Pais; 

14 – Início das Provas Trimestrais;

15 – Reunião de Diretores – Polo São Paulo – Liceu Coração de Jesus – SP;

15 – Reunião de Representantes de Classes – 16h05;

16 – Aniversário de Dom Bosco;

16 – Reunião do Conselho Inspetorial – Inspetoria Santa Catarina de Sena – SP;

19 – Romaria da Família Salesiana em Aparecida;

23 – Formação Salesiana para os funcionários – 9h;

25 – Reunião Pedagógico Pastoral – EI e EFI;

25 – Intervalo Cultural;

25 – Congresso Nacional da AJS - Brasília

26 – Sábado Letivo – Ensino Fundamental II e Ensino Médio – Prova Geral e Simulado;

28 – Reunião da Rede Salesiana Vale do Paraíba – 9h – Santa Teresa;

28 a 31 – 2ª Chamada das provas;

31 – Conselho de Classe – EFII e EM - Encerramento do 2º trimestre.
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O segundo trimestre termina e peço, mais uma vez, a 

vocês, o acompanhamento nas tarefas e estudos dos 

filhos. Confiemos a nossa missão ao nosso querido Pai 

e Mestre Dom Bosco. Com certeza, ele nos ajudará na 

desafiante, mas bonita tarefa que é educar. Rezemos, 

de modo especial, neste mês vocacional, por todas as vocações. Que cada jovem, com o 

auxílio dos adultos, descubram o projeto de Deus para as suas vidas.
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