Guaratinguetá, 06 de março de 2018.
Circular nº 02/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa.
Com prazer, chego novamente até Vocês para partilhar a vivência cotidiana de nossa
Escola que cresceu com a chegada de muitas crianças, jovens e famílias.
Como é do conhecimento de todos, o Instituto Nossa Senhora do Carmo tem como meta:
trilhar, no hoje, os caminhos do saber na fidelidade ao carisma de Dom Bosco e de Madre
Mazzarello, educando evangelizando e evangelizando educando, formando bons cristãos e
honestos cidadãos, junto com a Comunidade Educativa. Portanto, conectados com o mundo e
unindo tradição e inovação, estamos realizando:
O “Projeto Crescer em Rede”
A tecnologia faz parte do cotidiano de nossas crianças e jovens. “Num mundo, cada vez
mais complexo e conectado, as competências digitais são importantes para ampliar os horizontes
da escola, dos professores e alunos, para que se comuniquem com o mundo, para que tragam,
virtualmente, os grandes educadores para dentro da sala de aula, assim como as grandes
descobertas e as grandes questões”. Neste sentido, o Projeto Crescer em Rede traz um conjunto
de ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula junto aos alunos para que sejam, cada
vez mais, protagonistas da própria educação, proativos e criativos.
Toda a nossa Escola, bem como todas as disciplinas, vive este projeto de forma integrada e
inovadora. As metodologias ativas (kahoot, Prezi, Wiki, Google Earth, Flipped classroom,
Infográfico...) são estratégias de ensino e aprendizagem “estimulando um repensar pedagógico,
onde o foco deixa de ser a transmissão de conteúdos e passa a ser o desenvolvimento de
competências e habilidades para o Século XXI”.
Material Revisional
No sentido de aprimorar os estudos e respondendo a solicitação das famílias e de nossos
alunos, a Rede Salesiana Brasil de Escolas traz um novo material, o Revisional ENEM. Este “vai
muito além da revisão de conteúdos. É um material que propõe um novo olhar sobre os conteúdos,
sob a ótica de habilidades e competências, que privilegia o “saber fazer” e o trabalho com
atividades”.
Estamos organizando nossos horários e, logo mais, nossos alunos do 3º ano do Ensino
Médio receberão o cronograma das aulas para a aplicação do Revisional ENEM.
Formação Continuada dos Educadores
Também, em sintonia com os tempos, nossos educadores sempre estão em formação. O
Centro Salesiano de Formação contribui para a qualificação da ação Educativa e Evangelizadora e
a RSB-Escolas promove eventos nacionais, cursos a distância, capacitações locais, diálogos e
subsídios de formação, e outras ações formativas. Assim vamos aprimorando o nosso Ser e Fazer
pedagógico evangelizador.

International School
Como é de conhecimento de toda a Comunidade Educativa, estamos implantando
gradualmente o Programa Bilíngue. Este ano, o Programa contempla o Infantil III e 1º ano do
Ensino fundamental I. As crianças estão gostando muito e o retorno está sendo positivo. Todos os
meses recebemos em nossa Escola uma assessoria da International School que faz
acompanhamento específico para a Diretora, Coordenadora e Professora do Bilíngue.
Nesta semana, de 04 a 11 de março, teremos três momentos significativos para a nossa
Comunidade Educativa:
08/03 – Dia Internacional da Mulher, teremos o bom dia com a posse dos Representantes
de Classe;
09/03 – Encontro dos(as) alunos(as) da Rede Salesiana Brasil de Escolas – Região Vale do
Paraíba, que foram premiados nas Olimpíadas Externas;
10/03 – “Roda de Conversa”, às 9h, em nossa Escola, com várias profissionais ligados à
saúde da Mulher.
Peço-lhes ainda, a gentileza de acompanharem no Manual do Aluno, a programação de
atividades do mês de março.
Termino esta circular, relembrando os conselhos do Papa Francisco para este tempo
precioso da Quaresma.
1. Sorrir. Um cristão é sempre alegre;
2. Agradecer (mesmo se não “precisar” fazê-lo);
3. Lembrar aos outros que você os ama;
4. Cumprimentar com alegria as pessoas que você vê todos os dias;
5. Ouvir a história do outro sem preconceito, com amor;
6. Parar e ajudar quando alguém precisar;
7. Incentivar quem está desanimado;
8. Alegrar-se pelas qualidades ou realizações dos outros;
9. Juntar as coisas que você não vai mais usar e dar a quem precisa;
10. Ajudar quando necessário para que o outro descanse;
11. Corrigir com amor e não calar por medo;
12. Cuidar com carinho especial dos que estão perto de você;
13. Limpar o que se usa em casa;
14. Ajudar os outros a superar os obstáculos;
15. Ligar para os pais, falar mais com eles.
Proponho que cada um reserve um tempinho para rezar pelos países em situação de
conflitos e guerras. Rezemos pela paz no mundo. Rezemos pela Síria e não esqueçamos: “Somos
todos irmãos”.
Desejo a vocês uma Santa Páscoa! Que o Cristo Ressuscitado ilumine a nossa vida.
Feliz Páscoa! Happy Easter!

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

