COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 08 de maio de 2018.

Circular nº 04/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Quem ama Maria, contente estará! Assim falava Dom Bosco aos seus jovens,
demonstrando a alegria de ter Maria como Mãe e Auxiliadora nossa. Neste mês dedicado
especialmente a Ela, enfeitamos os nossos ambientes educativos e lançamos uma signiﬁcativa
proposta para reﬂexão.
Em sintonia com o Sínodo dos Jovens, queremos saber: o que os jovens falam de Maria?
Estendemos também esta pergunta para toda a Comunidade Educativa: o que os
educadores, os funcionários, as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias, as Irmãs,
falam de Maria? Ela é presente em nosso cotidiano? Conﬁamos nossas aﬂições, nossos
problemas, nossos sonhos e esperanças em suas mãos? Acreditamos em sua materna proteção
e intercessão? Este é um tempo favorável para deixarmo-nos abraçar por Ela e encontrar Nela
nossa segurança.
Nossos eventos:
Foi realizado, no Instituto São José em São José dos Campos, o AJS CUP: um momento
precioso de integração juvenil e articulação de todas as presenças das Filhas de Maria
Auxiliadora em São Paulo. O protagonismo juvenil, foi a marca deste evento. Nossa Escola
participou com 22 jovens atletas e o 'Grupo dos Jovens Comunicadores' participou da cobertura
do evento. Parabéns a todos!
Muitos projetos acontecem diariamente por aqui, mas, hoje, quero ressaltar a culminância
s
do 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, pois acreditamos sempre na parceria Escola-Família.
Outro destaque foi a Olimpíada “Matemática sem fronteiras”. Nossa equipe Olímpica
participou com muita responsabilidade. Aproveito para comunicar que oito destes estudantes
foram premiados no “Canguru Matemática”.
Vem aí:
Dia das Mães – Com o tema: 'Mãe, meu coração com você ﬁca em paz!' A nossa festa será
realizada nos horários:
s
s
- 3º , 4º e 5º anos – 11/05 às 17h30;
- 1ºse 2ºs anos – 12/05 às 8h15;
- Maternal e Infantil 1A, 1 B, 1C, e 1D – 12/05 às 9h30;
- Infantil 2A, 2B e Infantil 3A e 3B – 12/05 às 10h45.
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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.
Projeto FIPA – “Filhos Importantes, Pais atuantes” – 16/05 às 18h. Para este momento,
contaremos com a participação especial da Psicóloga e Pedagoga Leonora Athayde que
desenvolverá o tema: “Educar: equilíbrio entre ﬁrmeza e doçura”.
Passeios Culturais – no dia 16/05, 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.
Por favor, veriﬁque a data e o horário:
- 17/05 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio às 18h30;
- 28/05 - Ensino Fundamental I (1ºs, 2ºs e 3ºs anos) às 18h15;
- 29/05 - Ensino Fundamental I (4º e 5ºs anos) às 18h15.
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora - dia 24 – quinta-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 26 de maio, às 17h, acontecerá na capela do Colégio, a Celebração
Eucarística e a Coroação de Nossa Senhora pelos ex-alunos. A Coroação de Nossa Senhora para
a Educação Infantil será no dia 30 às 16h30.
Formatura do PROERD – dia 25/05, no Itaguará Country Club, às 9h para os alunos dos 5º

s

anos.
Peço-lhes a gentileza de acompanharem, no Manual do Aluno, a programação de atividades
do mês de Maio.
Aproveito para comunicar que já estamos vendendo os ingressos da Festa Junina. Convido a
todos para participarem com muita alegria e entusiasmo de sempre.

Lembro que todas as tardes, às 17h, na Capela da Escola,
temos a oração do terço. Participe!
Que Maria, nossa mãe Auxiliadora nos abençoe sempre.

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