Guaratinguetá, 05 de junho de 2019.
Circular nº 05/2019
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Com alegria e muita fé encerramos nosso mês de maio. Foram dias intensos, não só pelas
atividades marianas realizadas, mas, sobretudo pelas festas que marcaram o “24 de maio” salesiano,
com a presença de nossas crianças, jovens e de grande número de pais e amigos que tomaram parte
dos momentos significativos: Missa, procissão e celebrações de coroação de Nossa Senhora que
sempre nos emocionam.
Agradeço a participação de numerosos Pais nas diversas reuniões, no encontro FIPA (Filhos
Importantes, Pais atuantes) e na adesão aos passeios culturais realizados pela Escola.
Agradeço igualmente as Irmãs, Professores, Estudantes e Funcionários, que com esmero,
prepararam a homenagem às mães, o Luau MAIN, a mesa redonda para o Ensino Médio, com a
temática das profissões, com a participação de vários ex-alunos. Tudo foi muito bom! A todos, minha
gratidão!
Passamos agora para as atividades juninas:

Relembro as circulares dos anos anteriores contando sempre com pontualidade e
colaboração de todos. “Uma atividade sempre esperada é a quadrilha das crianças, que está sendo
ensaiada pelos vários grupos. Sendo atividade coletiva, requer presença e pontualidade. Lembro,
portanto, o horário da festa: das 16h às 21h, sendo escalado dentro deste período, o início de cada
apresentação. Os professores e naturalmente os alunos estão cientes destes horários elencados
abaixo. Solicito vivamente a colaboração dos pais e responsáveis para que os alunos estejam
presentes ao início da própria apresentação e caso não estejam, será respeitado o horário previsto”.
Tema: Santo Antônio, São Pedro e São João: o Arraiá do Carmo é pra lá de bão!
Horário das Danças
16h20 Maternal, Infantil I A e B: Alegria e emoção, com São João do Bita é muita emoção!
16h40 Infantil I C, D e E: Viva Santo Antônio, São Pedro e São João, tirando fogo da botina e fazendo
tremer o chão!
17h
Infantil II: Vamos dançar um xote, com a alegria no coração para festejar o São João!
17h20 Infantil III: 1, 2,3 Everybody come on: com entusiasmo e alegria topamos qualquer parada!
17h40 1° Ano: Santidade e alegria!
18h
2° Ano: No toque da sanfona o caipira festeja São João.
18h20 3° Ano: Os 3°s Anos viajarão para o sertão para dançar o xote com Santo Antônio, São Pedro
e São João.
18h40 4° Ano: A festa de São João está diferente, mas mantém a tradição. Com amor e alegria
continua muito bão!
19h
5° Ano: Santo Antônio, São Pedro e São João: a quadrilha do 5° ano levanta a poeira do chão!

19h20 6º, 7º e 8º ano: Vamos, vamos minha gente, toca rir, toca a dançar... com São João aqui no
Carmo, o Fund. II vai festejar.
19h50: Sorteio
20h
9° ano e Ensino Médio: No arraiá do Carmo, quadrilha não pode faltar, com 9º ano e Ensino
Médio vamos todos arrasar.
20h30 Vai quem quer
Como vocês sabem nossa Escola conta com a assessoria da empresa “Apoio Estratégico” para
melhorar, cada vez mais, a qualidade de nossos serviços. Como nos anos anteriores, a “Apoio
Estratégico” formulou um questionário solicitando a participação das famílias. Não há necessidade
de identificação. As respostas serão tratadas com sigilo absoluto, e somente a empresa terá acesso
às respostas. Logo mais vocês receberão o questionário e peço, por favor, a devolutiva deste material
até o dia 24 de junho.
Comunico a vocês que o grupo dos “Jovens Comunicadores” está a todo vapor. Em abril,
lançamos nossa rádio web, radiocarmo.com. Também os jovens produzem vários materiais, como:
vídeos, entrevistas, fotografias, etc. Portanto, a partir de junho, para os eventos escolares, as
fotografias serão realizadas por este grupo de jovens estudantes com a orientação do assessor de
comunicação ou fotografadas pelos próprios pais. As tomadas serão feitas no geral, não focando um
aluno somente e as fotografias estarão disponíveis no site da escola. As fotografias individuais
somente serão tomadas nas ocasiões especiais de formatura e com a comissão de formatura. Assim
sendo, não haverá fotógrafos externos na Escola.
O semestre vai terminando. O tempo corre veloz. Por isso, é preciso viver com sabedoria,
aproveitando todas as ocasiões para ser mais próximos, mais fraternos e solidários uns com os
outros; manifestar a gratidão, saber perdoar e crescer cada vez mais em nossa humanidade. Deixo
como mensagem a letra da música de Thiago Oliveira da Silva – “Essa é uma canção de amor. Veja
onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso
mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade: passado não volta, futuro não
temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos
pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais”.
Aproveite este tempo de férias e curta a família. Retornaremos com nossas atividades
escolares no dia 01 de agosto.
Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe sempre!
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

