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transformando vidas!
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Guaratinguetá, 07 de maio de 2019.

Circular nº 04/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
E Maio chegou...
Com o tema “Os Santos nos ensinam a amar Maria”, damos início a este mês tão
abençoado nas Casas Salesianas. Após a intensa vivência do tempo da Páscoa, queremos propor
a todos um caminho de santidade. Continuemos juntos a trilhar este caminho.
Aconteceu no Carmo
No mês de abril, em Campos do Jordão, três de nossas educadoras participaram do
Encontro para Educadores Novos, aprofundando a Espiritualidade e a Pedagogia
Salesiana. As participantes avaliaram positivamente o encontro e o desejo que outros
façam a mesma experiência;
Durante todo o mês de abril, foi realizada a preparação para a Páscoa com as conﬁssões,
acompanhamentos espirituais, celebrações várias com os alunos, educadores e
funcionários. Foi um tempo rico em que vivenciamos a Paixão, Morte e Ressureição de
Jesus;
O 3º ano do Ensino Médio participou do 'ENEM SALESIANO': proposta de preparação para
o Exame Nacional com alunos de toda a nossa Rede Salesiana Brasil de Escolas;
No dia 20 de abril, celebramos 127 anos de nossa fundação. Como foi feriado, a celebração
foi realizada no dia 24 de abril, com a inauguração da nossa rádio. A rádio web é um projeto
dos “Jovens Comunicadores” que tem como objetivo proporcionar um espaço de
protagonismo, no qual os jovens e também toda a Comunidade Educativa Pastoral podem
participar, colocando seus dons a serviço e aprendendo técnicas, ferramentas e produzindo
programas, spots, propagandas e muito mais. Sintonize: radiocarmo.com
Alguns alunos da Pastoral Juvenil participaram, com a Ir. Gisele Coelho, responsável pela
Pastoral Escolar, da Romaria Nacional da Juventude, no Santuário Nacional de Aparecida;
A professora de Ciências, do Fundamental II, Karine de Cassia Prado Batista, participou em
São Paulo, de um curso especial ministrado por proﬁssionais da “Experimenta”, Escola
especialista no ensino de Ciências.
A “Escolinha na vitrine” foi um sucesso. O projeto foi realizado pelos educadores e alunos
da Escolinha de Esporte e Artes Dom Bosco;
Realizamos as provas trimestrais e também vários outros projetos educativos. Convido a
todos a acompanhar a vida escolar dos ﬁlhos.
Acontecendo em Maio
Nossa Equipe Olímpica está participando, com muita seriedade e responsabilidade, de
várias olimpíadas cientiﬁcas. Agora estão empenhados para a OBA (Olimpíada Brasileira
de Astronomia);
s
O projeto “Imigração”, realizado pelos 5º anos, foi um show de aprendizagem, criatividade,
entusiasmo e protagonismo estudantil. Agradeço as famílias pela participação e
compromisso com os estudantes.
Vem aí:
Dia das Mães – Com o tema: “Amor de mãe, reﬂexo do amor perfeito de Deus” A nossa festa
será realizada nos horários:
s
s
- 1º , 2º anos – 09/05 às 18h30;
s
- 3º e 4ºs e 5ºs anos – 10/05 às 17h30;
- Infantil 3A e 3B e Infantil 2A, 2B – 11/05 às 8h;
- Infantil 1 C, 1D, 1 E – 11/05 às 9h15
- Maternal e Infantil 1A, 1B – 11/05 às 10h30.
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Para as mães do Fundamental II e Médio faremos uma carinhosa homenagem, no dia 24/05, às
8h, durante a Celebração de Nossa Senhora Auxiliadora.
Queremos com essas homenagens agradecer e demonstrar nosso afeto e gratidão a todas as
Mães que, dia a dia, compartilham da Missão Educativa.
No dia 14 de maio, na Feira Educacional “Bett Educar”, em São Paulo, o nosso professor de
Educação Física, Gabriel Fellipe de Barros, participará do lançamento, como ProfessorAutor, do Guia IV "Crescer em Rede"!!! É uma alegria imensa fazer parte deste Projeto de
inovação educacional. Parabéns Gabriel!
Projeto FIPA – “Filhos Importantes, Pais atuantes” – 15/05 às 18h.
Passeios Culturais – no dia 15/05, de acordo com a nossa proposta curricular, será
realizada com os alunos do 6º ao Ensino Médio, uma vivência cultural.
Reunião de Pais – Contamos com a presença e participação de vocês na Reunião de Pais
para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio que ocorrerá no dia 21 de maio às 18h30.
Durante todo o mês de maio, às 17h, na Capela da Escola, temos a oração do terço. Nas
sextas-feiras o terço acontece às 16h30. Participe!
No dia 10 de maio, às 19h, também será realizado o “Luau Main”. Um momento especial
para o 9º ano e o ensino Médio.
Também, no dia 10 de maio, participaremos de uma homenagem muito importante
preparada pela Secretaria de Esportes de Guaratinguetá: será uma premiação aos
destaques esportivos de 2018, levando em conta o dia do esportista e as instituições e
pessoas que se destacaram neste cenário. Nós participamos dos Jogos municipais das
Escolas particulares e ganhamos diversos troféus e as medalhas, mas o maior sentimento
que toma o nosso coração é o de poder contribuir, ainda mais, para que os nossos alunos
sejam pessoas boas, saibam competir, celebrem as vitórias e aceitem as derrotas, pois
fazem parte do caminho. Parabéns aos alunos e educadores!
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora - dia 24 – sexta-feira. Para o período matutino, a
Celebração Eucarística e a Coroação de Nossa Senhora terá início às 8h (no Salão do
Colégio) seguida por uma manhã divertida com a participação de todos. Lembramos que o
horário de entrada do período da manhã será às 7h15 e a saída às 11h45. No período da
tarde, a festa terá início às 13h30 com a procissão em louvor a Nossa Senhora, na Praça
São Benedito, terminando no pátio do Colégio. No dia 25 de maio, às 17h, acontecerá na
capela do Colégio, a Celebração Eucarística e a Coroação de Nossa Senhora pelos exalunos. A Coroação de Nossa Senhora para a Educação Infantil será no dia 31 às 16h30.
Peço-lhes a gentileza de acompanharem, no Manual do Aluno, a programação das demais
atividades referentes ao mês de Maio.
Mais duas comunicações:
Logo estaremos vendendo os ingressos da Festa Junina. Convido a todos para participar
com muita alegria e entusiasmo de sempre. A festa, conforme nosso calendário escolar, está
agendada para o dia 08 de junho.
Estamos felizes com a entrada expressiva de alunos na Educação Infantil e, por isso, para
atender, cada vez melhor, nossas crianças iniciaremos logo mais a reforma no Espaço do Infantil.
Aguardem!
Desculpem esta extensa circular, mas foi preciso para poder partilhar as muitas coisas
bonitas que estamos realizando em nossa Escola. Continuem nos acompanhando pelas nossas
mídias sociais e pela Rádio Carmo, mas sobretudo acompanhem seus ﬁlhos, nossos estudantes,
porque eles podem partilhar com vocês suas vivências e os projetos educativos aqui realizados.
Um abençoado mês de maio a todos e que Maria auxiliadora nos acompanhe!
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

