Educando gerações,

transformando vidas!
COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 05 de agosto de 2019.

Circular nº 06/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa

Bem-vindos!
O segundo semestre começa com muito entusiasmo e alegria. Muito bom têlos novamente entre nós. Espero que todos tenham aproveitado as férias, com a
família, e renovado as forças para continuarmos juntos, o caminho.
Escrevo hoje, no dia em que o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora
completa 147 anos de existência. Desde os longínquos 05 de agosto de 1872, nós
nos comprometemos a ser, no mundo, um “Monumento Vivo” da gratidão de Dom
Bosco Àquela que tudo fez na sua Congregação, Nossa Senhora Auxiliadora. Ser
Auxiliadora signiﬁca: ser mãe que acolhe, educa, acompanha, orienta, conduz seus
ﬁlhos no bom caminho. Assim desejamos ser, para todos aqueles que convivem
conosco, Auxiliadora, principalmente para os jovens.
Estamos felizes com a efetiva 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!
Nossa Casa está em reforma. A Educação Infantil está sendo ampliada para
melhor atender nossas crianças. Por isso, alguns espaços foram adaptados para
acolher o Maternal, neste segundo semestre. Os Pais destas crianças foram
comunicados antecipadamente. Reconhecemos que toda construção traz alguns
desaﬁos, por isso, pedimos paciência a todos os Pais e Responsáveis, mas, ao
mesmo tempo, para nós, é sinal de vida, crescimento, e a certeza de que o nosso
modo de educar, herança de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, continua vivo nesta
terra de Guaratinguetá que, por primeiro, acolheu as Filhas de Maria Auxiliadora no
Brasil!
Quero lembrar que, no dia 07 de agosto, retomamos as Missas com a
Comunidade Educativa. Toda 4ª feira, às 6h30, na Capela da Escola.
Como em todos os anos 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 17 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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Chamo a atenção para alguns eventos que serão realizados este mês:
Ÿ FESTA dos Pais – Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Quadra Esportiva do

Colégio - 10/08 - 8h30;
Ÿ Projeto FIPA – “Filhos Importantes, Pais atuantes” – Salão de eventos do Colégio –
14/08 - 18h;
Ÿ Abertura dos Jogos Escolares - Quadra de Esportes – Bairro do Pedregulho
23/08 – 19h;
s
Ÿ Culminância do Projeto de Leitura Infantil - 2º anos – Salão de eventos do
Colégio - 29/08 - 17h.
Para outras datas, por favor, consultem o calendário escolar que se encontra no
Manual do Aluno.
É tempo de ﬁnalização de trimestre. Atenção ao calendário de avaliações.
Acompanhem seus ﬁlhos nas tarefas, estudos diários, provas. O que plantamos é o que
colhemos. Não deixemos para a última hora. O saber se constrói no dia a dia. "O esforço
conjunto da escola com a família se traduz num potente motor para o aprendizado”.

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.

Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

