COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 05 de agosto de 2018.

Circular nº 07/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa

Escrevo para vocês, no dia em que o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora
celebra 146 anos de existência. Desde os longínquos 05 de agosto de 1872, nós nos
comprometemos a ser, no mundo, um “Monumento Vivo” da gratidão de Dom Bosco
Àquela que tudo fez na sua Congregação, Nossa Senhora Auxiliadora. Ser Auxiliadora
signiﬁca: ser mãe que acolhe, educa, acompanha, orienta, conduz seus ﬁlhos no bom
caminho. Assim desejamos ser, para todos aqueles que convivem conosco,
Auxiliadora, sobretudo para os jovens.
Iniciamos o segundo semestre com muita alegria. Nossas crianças e jovens
encheram os pátios com muita animação. Esperamos que todos tenham aproveitado
as férias para descansar e cultivar os laços familiares. Acolhemos as novas famílias
que começam a fazer parte da nossa Família Carmo. Sejam muito bem-vindos! Agora,
mãos à obra! Retomemos nosso cotidiano com esperança e otimismo.
Celebramos, neste mês, nosso querido Pai Dom Bosco. E para festejá-lo, como
de costume, teremos a tradicional Romaria da Família Salesiana, em Aparecida, no dia
18 de agosto. A concentração será, às 9h30, no Porto Itaguaçu. Vamos participar, pois,
somos Família Salesiana! As informações estão no cartaz, anexado no quadro de
aviso, na portaria dos alunos. Programe-se e participe!
Nossa Escola conta com a assessoria da empresa 'Apoio Estratégico' para
melhorar, cada vez mais, a qualidade de nossos serviços. Como no ano passado, a
'Apoio Estratégico' formulou um questionário solicitando a participação das famílias.
Não há necessidade de identiﬁcação. As respostas serão tratadas com sigilo absoluto,
e somente a empresa terá acesso às respostas. Durante esta semana vocês
receberão o questionário e peço, por favor, a devolutiva deste material até o dia 20 de
agosto.
Agenda do mês
01 – Início das aulas;
05 – Festa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora – 146 anos;
06 – Bom dia e boa tarde – Festa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora;
06 a 10 – Semana do Estudante;
07 – Reunião da Pastoral Juvenil Inspetorial – SP;
08 – Oﬁcina SENAC para o Ensino Médio – 8h45;
08 – Projeto FIPA – “Filhos Importantes, Pais atuantes” – Salão de eventos do
Colégio – 18h30;
09 – Bom dia e boa tarde - Dia do estudante;
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09 – Reunião Pedagógico Pastoral – EFII e EM – 18h30;
10 – Palestra com Leo Fraiman para Educadores– Colégio de Santa Inês – SP –
14h30;
11 – Sábado Letivo: Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Festa dos Pais –
8h30;
13 – Reunião com a Assessoria “Apoio Estratégico” – Instituto São José – 8h30;
13 – Início das Provas Trimestrais;
14 – Reunião da Rede Salesiana Vale do Paraíba – 9h – São Joaquim;
15 – Culminância do Projeto de Leitura Infantil III - 17h;
16 – Aniversário de Dom Bosco;
16 – Reunião do Conselho Inspetorial – Inspetoria Santa Catarina de Sena – SP;
18 – Romaria da Família Salesiana em Aparecida;
20 – Motivação do Projeto de Leitura Infantil II – 17h;
21 – Culminância do Projeto de Leitura – 2osanos Fund. I – 17h;
23 e 24 – Formação Salesiana para leigos – Colégio de Santa Inês – 9h;
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23 – Culminância do Projeto de Leitura – 1 anos- Fund. I – 17h;
25 – Reunião Pedagógico Pastoral – EI e EFI;
25 – Sábado Letivo – Ensino Fundamental II e Ensino Médio – Prova Geral e
Simulado;
o
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25 – Concurso de Bolsas de estudo para alunos ingressantes no 6 ano – 2019 e 1
série do Ensino Médio - 2019*;
27 a 31 – 2a Chamada das provas;
31 – PRÉ FEST – Colégio do Carmo e Acampamento VIDES – Itapevi.
*Para o Concurso de Bolsa solicito, por gentileza, que veriﬁquem o regulamento no site
do colégio – www.colegiodocarmo.com.br.
O segundo trimestre termina e peço, mais
uma vez, a vocês, o acompanhamento
nas tarefas e estudos dos ﬁlhos.
Conﬁemos a nossa missão ao nosso
querido Pai e Mestre Dom Bosco. Com
certeza, ele nos ajudará na desaﬁante,
mas bonita tarefa que é educar. Rezemos,
de modo especial, neste mês vocacional,
por todas as vocações. Que cada jovem,
com o auxílio dos adultos, descubram o
projeto de Deus para as suas vidas.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo
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