Guaratinguetá, 29 de junho de 2018.
Circular nº 06/2018
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa.

Encerramos nosso semestre com muitas alegrias e conquistas. O sentimento que nos
move é de GRATIDÃO. Gratidão por todo bem realizado, por todo saber semeado. Gratidão
pela companhia, pela vivência e partilhas de experiências. Gratidão pela riqueza do Espírito de
Família que se faz presente em nossa Comunidade Educativa Escolar. Gratidão por ter vocês,
como parceiros, nesta difícil e importante arte de educar e evangelizar, crianças, adolescentes
e jovens.
Queremos agradecer, de modo especial, a presença expressiva de todos em nossa
animada festa junina. Uma festa alegra, bonita, colorida, participativa. Obrigada!
Parabenizamos nossos Educadores pelos trabalhos realizados, no semestre, as
culminâncias de diversos projetos com excelência acadêmica e, de modo especial,
parabenizamos nosso professor, Gabriel Fellipe de Barros, que participou da Proposta do
“Programa Crescer em Rede” com uma prática inovadora, e seu trabalho foi selecionado pela
Professora Doutora Luciana Allan e pelos colaboradores do Instituto Crescer para compor o IV
Guia do “Programa Crescer em Rede”. Sentimo-nos honrados com este mérito e sublinhamos
a importância da prática educativa, aliando as tecnologias educacionais com as metodologias
ativas.
Também queremos cumprimentar nossos alunos que conquistaram as medalhas de
Prata, Bronze e Honra ao Mérito nas Olimpíadas “Canguru Matemática” e à Equipe Olímpica
do Ensino Médio, que recebeu, na Olimpíada “Matemática sem Fronteiras”, as medalhas de
Prata em nível Estadual e medalhas de bronze em nível Nacional. Estamos orgulhosos de
vocês, queridos alunos. Continuem empenhados nos estudos. Vale a pena!
Nosso compromisso com a ética, a solidariedade, a defesa da vida é fundamental.
Estamos felizes com a participação de vários alunos no Voluntariado, nos diversos Grupos
Juvenis, na Infantil Missionária e no Grupo Jovem Missionário. Daqui a alguns dias, 14 de
nossos estudantes estarão participando da Semana Missionária, na cidade de Areias,
juntamente com a Ir. Fabiana F. Cavalcante, o educador Roberto Junior e a noviça Justiane
Ferreira. A missão se faz com as mãos daqueles que colaboram, com os joelhos daqueles que
ficam em oração e com os pés daqueles que partem em missão. “Ide, queridos jovens”, como
diz o Papa Francisco, “sem medo para servir”. Contem com nossas orações.
Amanhã, entraremos nas tão esperadas férias escolares. Vamos aproveitar para curtir a
família, passear, ler um bom livro, enfim descansar e repor as energias. Como dizia Dom
Bosco aos seus meninos: “Tenham boas férias, mas não fiqueis sem fazer nada. Assim tereis
férias alegres e divertidas”.
Desejamos a todos, Boas Férias! Retornaremos com nossas atividades escolares no
dia 01 de agosto.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

