COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 04 de junho de 2018.

Circular nº 05/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Para nós, o mês de Maio ainda não terminou. Faltam as Recuperações e Provas,
as Queimas das cartinhas, a Coroação de Nossa Senhora, a ser realizada pela Educação
Infantil, e as Reuniões de Pais do Fundamental I.
Após os últimos acontecimentos em nosso País, ﬁca em nós uma sensação de
vazio e ao mesmo tempo uma grande reﬂexão que gostaria de partilhar com todos vocês:
Estudantes, Famílias, Professores, Funcionários e Irmãs.
A Comunidade Educativa é organizada a partir de um NÓS e não de um EU, por
isso, é COMUNIDADE. As ações devem sempre ser tomadas a partir deste referencial.
Agora que a greve acabou e que as coisas “parecem” que voltam a normalidade,
pergunto: o que aprendemos com tudo isso? Fomos capazes de encontrar caminhos
alternativos? Promovemos entre nós a “carona solidária”? Realizamos gestos concretos
de partilha, de preocupação com o outro? Saímos do nosso “mundo” e fomos ao encontro
daquele que mais precisava de nós? Nos colocamos a disposição para servir?
Celebramos há poucos dias a Solenidade do Corpus Christi e, como diz a nota da
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), sobre o momento nacional: “Quem
participa da Eucaristia não pode deixar de ser artíﬁce da unidade e da paz. O Pão da
unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre os outros, da ganância de entesourar
para nós mesmos, de fomentar discórdias e disseminar críticas; que desperte a alegria de
nos amarmos sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações maldizentes (cf. Papa
Francisco, Festa do Corpus Christi, 2017). O Pão da Vida nos motive a cultivar o perdão,
a desenvolver a capacidade de diálogo e nos anime a imitar Jesus Cristo, que veio para
servir, não para ser servido. Conclamamos, por ﬁm, todos à oração e ao compromisso na
busca de um Brasil solidário, pacíﬁco, justo e fraterno. A paz é um dom de Deus, mas é
também fruto de nosso trabalho”.
Realmente, foi difícil tomar uma decisão que favorecesse a todos, mas, com
certeza, pensamos no coletivo. Talvez, tenhamos errado, mas a vontade de acertar foi
maior. Peço, por favor, que se erramos, desculpem as nossas falhas e que possamos
aprender com tudo isso.
A conﬁança, a esperança, o otimismo, a solidariedade são valores essenciais no
Carisma Salesiano. Precisamos cultivar!
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Seguem as novas datas das festas e comemorações com o calendário do mês de
junho:
Agenda de junho
05 – Reunião de Assessores da Pastoral Juvenil em São Paulo;
07 – Visita Monitorada na USP – Ensino Médio; Queima das Cartinhas – Ensino
Fundamental II e Médio – 9h / Reunião de Professores – Ensino Fundamental II e
Médio – 18h30 / Reunião de Pais dos alunos que participarão na Semana Missionária
– 19h;
08 – Queima das Cartinhas – Ensino Fundamental I e Educação Infantil – 13h30 /
Coroação de Nossa Senhora – Educação Infantil – 16hs;
09 – Feira de Proﬁssões – Ensino Médio/ Sábado Letivo – Fundamental II e Médio
(reposição ref. 01/06);
11 e 12 – Conselho de Classe – Educação Infantil;
11 – Reunião de Pais – 1ºs,2ºse 3ºs anos – 18h15;
,
s
12 – Reunião de Pais – 4º 5º anos – 18h15;
11 a 20 – Provas Mensais;
13 – Feriado de Santo Antônio;
16 – Sábado Letivo – Educação Infantil e Fundamental I (reposição ref. 01/06);
Reunião do Conselho da AJS;
18 – Reunião de Diretoras e Ecônomas – São Paulo;
19 – Reunião do Conselho Inspetorial – São Paulo;
19 – Tarde de Formação – Fazenda da Esperança – Ensino Médio;
20 – Manhã de Formação 7º e 8º ano – convento Nossa Senhora das Graças;
23 – NOVA DATA – FESTA JUNINA – 16h às 21h;
25 – Reunião de pais – Educação Infantil – 18h15;
26 – Manhã de Formação 9º ano – convento Nossa Senhora das Graças; Reunião de
representantes de classe;
27 – Reunião de Mantenedora de Escola – São Paulo;
29 – Formatura do PROERD;
30 – Encontro de Espiritualidade Salesiana para Educadores e Funcionários.
Observação – Na semana de 04 a 07 de junho não haverá aula do Bilíngue, pois a
professora Larissa Santos estará em formação na Internacional School, em São Paulo.
Também, de 04 a 06, Ir. Teresa Cristina, diretora, estará, em Brasília, em reunião da Rede
Salesiana Brasil de Escolas.
Para a Festa Junina, enviaremos um comunicado especial com os horários das
danças.
Agradecemos a colaboração de todos e desejamos um bom término do semestre.
Que o Sagrado Coração de Jesus nos acompanhe!
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo
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