COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Circular nº 01/2018
Guaratinguetá, 01 de fevereiro de 2018.
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa

Com muita alegria, acolhemos todos vocês para juntos vivenciarmos o novo ano letivo 2018.
Nossa Casa e nosso Corpo Docente estão preparados. Bem-vindos! Welcome!
A vocês que chegam, pela primeira vez, a uma Casa Salesiana, repito a máxima de Dom Bosco:
“Quem entra em uma Casa Salesiana é trazido pelas mãos de Nossa Senhora”. Que vocês possam
encontrar, aqui, uma “Casa que acolhe, um pátio para fazer amigos, uma sala de aula e educadores com
propostas educativas válidas e inovadoras, uma Igreja que evangeliza.” Sim, esta é a Escola Salesiana!.
Fazemos acontecer a educação, por meio da razão, da religião e do amor demonstrado, tripés do Sistema
Preventivo de nosso Fundador.
Queremos juntos educar para uma cultura de paz, de vida, de ética, de solidariedade, enﬁm dos
valores cristãos semeados cotidianamente junto com o conhecimento cientiﬁco e acadêmico.
Há muita alegria no ar. Nossos pátios estão repletos de crianças, adolescentes e jovens com
sonhos e esperanças. Acompanhá-los no crescimento e amadurecimento para que sejam bons cristãos e
honestos cidadãos é a nossa missão.
Este ano, temos a alegria de receber a jovem Isabela que, entusiasmada pelo carisma salesiano,
busca descobrir o projeto de Deus para a sua vida. Rezemos para que o testemunho de vida consagrada
das Filhas de Maria Auxiliadora a ajude nesta caminhada de discernimento vocacional. Vocês a verão,
muitas vezes, entre as crianças e adolescentes. Também, quero dar as boas-vindas aos educadores e
funcionários novos.
Apresento a vocês, neste momento, uma retrospectiva do caminho percorrido até agora:
Foi realizada, nos dias 22 a 24 de janeiro, a Formação Pedagógica para os Professores e
Estagiários. Reﬂetimos sobre a Gestão da sala de aula; o Planejamento Estratégico da Escola;
a utilização das Metodologias Ativas no Processo de Ensino e Aprendizagem; o uso da
Plataforma Edebê; o Projeto Crescer em Rede.
Ÿ No dia 25, acolhemos nossos alunos com um 'bom dia' e uma 'boa tarde' com alegria salesiana.
Ÿ Também, nos dias 24 e 25, foram realizadas as primeiras reuniões com os Pais dos alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Obrigada pela presença de todos.
Ÿ No dia 31, lembramos nosso querido Pai e Mestre Dom Bosco com um recreio bem animado.
Ÿ

Quero retomar alguns acordos, já ﬁrmados anteriormente, que são pontos essenciais da Educação
Salesiana que visa à responsabilidade, a segurança, a alegria e a harmonia dos nossos educandos. Assim
sendo, é fundamental:
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estar com o uniforme completo para as aulas, conforme previsto em Regimento Escolar;
chegar no horário, evitando atrasos. As aulas no período da manhã iniciam-se às 7h15 e no
período da tarde às 13h15;
promover a autonomia de nossas crianças, deixando-as na porta de entrada e buscando-as no
mesmo local, na hora da saída;
garantir a segurança de nossos alunos. As saídas, quando necessárias antes do ﬁm do período,
devem ser feitas pela portaria central;
a entrada de veículos poderá acontecer somente em dias de chuva. E peço a gentileza aos Pais
que entrem, com cuidado e velocidade baixa, pois há muitas crianças em circulação no pátio
externo;
respeitar a privacidade das crianças. Por isso, pedimos por gentileza, aos senhores Pais, que
não permaneçam junto aos ﬁlhos no momento da Escolinha.

Vocês encontrarão outras informações no Manual do Aluno, que está sendo entregue, nesta semana,
para os seus ﬁlhos. Leiam com atenção e, qualquer dúvida, podem procurar a Coordenação.
Agenda do mês de fevereiro: February appointment:
01 e 02 – Formação Salesiana para leigos – Colégio de Santa Inês – São Paulo;
03 – Reunião dos Assessores de Pastoral e Conselho de Jovens da AJS – Colégio de Santa Inês –
São Paulo;
03 – Formação para Educadores sobre a Campanha da Fraternidade 2018 – Centro Universitário
São Camilo – São Paulo;
03 – Sábado Letivo – Fund. II e Médio (ref. 2ª feira 12/02);
07 – Abertura da Campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Aparecida – Salão de Atos do
Colégio do Carmo – 19h30;
08 – Reunião de Pais – Fund. II e Médio – 18h30 – Salão de Atos do Colégio do Carmo;
12 e 14 – Atividades Suspensas;
13 – Feriado de Carnaval;
15 – Celebração de Cinzas e Abertura da CF com alunos da manhã;
17 – Sábado Letivo – Educação Infantil e Fundamental I - (ref. 2ª feira 12/02);
17 – Missa dos Ex-alunos às 17h na Capela do Colégio;
20 – Reunião do Conselho Local da AJS;
21 – Formação Salesiana para os Colaboradores;
19 a 23 – Semana Carmo em Pastoral – escolha dos representantes de classes;
22 – Reunião Pedagógica Pastoral – Fund. II e Médio;
23 – Formação Salesiana para os Professores – EI e Fund. I;
23 – Intervalo Cultural;
26 a 28 – Provas Mensais – Fund. I, Fund. II e Médio;
27 – Reunião da Rede Salesiana Vale do Paraíba – Colégio do Carmo.
A partir da 4ª feira, dia 21 de fevereiro, retomaremos as Missas com a Comunidade Educativa.
Horário: 6h30 na Capela da Escola.
Agradecemos a colaboração e a atenção de todos, esperando trilhar um caminho, sempre maior,
integração a serviço das crianças e dos jovens, a nós conﬁados.
Ontem, 31 de janeiro, lembramos nosso querido Pai Dom Bosco. Que Ele inspire sempre a nossa
missão.

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