COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 10 de setembro de 2018.

Circular nº 08/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Celebramos há poucos dias, a Independência do Brasil e como desejamos que o nosso
País seja livre de fato. Livre da corrupção, da indiferença política, da crise econômica que
avassala muitas famílias, da violência e acima de tudo, do descompromisso ético. Sonhamos com
um lugar melhor para todos e nos comprometemos com a Educação Salesiana para ajudar na
construção de um País mais fraterno, justo, solidário e ético, porque nós acreditamos que a
Educação transforma uma sociedade.
Agradeço às famílias, aos educadores e funcionários que prontamente responderam o
“Questionário de Avaliação dos Serviços prestados por nossa Instituição”. Com os resultados em
mãos, buscaremos os procedimentos adequados para aprimorar os serviços prestados por nossa
Escola.
Encerramos mais um trimestre. Reforço novamente o acompanhamento das famílias nas
orientações de estudos e avaliações. Participem efetivamente da vida escolar dos seus ﬁlhos.
Nossa Escola tem tarefas diárias, trabalhos a serem entregues, provas semanais, estudo dirigido,
aulas de redação, projetos de leituras, aulas de laboratórios, aulas do Revisional para a 3ª série do
Ensino Médio, enﬁm, muitas maneiras para promover o aprendizado do aluno. Fiquem atentos.
Nas próximas semanas acontecerão as Reuniões de Pais. Participem!
Algumas dicas:

Como se envolver na Educação dos Filhos:
ü Es mular habilidades como resiliência, curiosidade e perseverança – elas são
ü
ü
ü
ü

fundamentais para se dar bem na escola e na vida.
Colocar a Educação Escolar no dia a dia – converse sobre o que aprendeu naquele dia,
sobre os amigos. Com os adolescentes, fale sobre a faculdade, sobre o futuro.
Valorizar o conhecimento, os professores e a aprendizagem – o aluno aprende o valor
da educação quando percebe o quanto isso é importante para a família.
Apoiar o protagonismo do aluno – acredite que a criança e principalmente o jovem, é
capaz de realizar o que quer. Todos são capazes de aprender e fazer escolhas.
Ampliar o universo cultural e espor vo – leia em voz alta e libero o acesso aos livros.
A vidades culturais e espor va es mulam a curiosidade e o senso crí co.
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Chamo a atenção para alguns eventos que serão realizados em breve:
Ÿ Passeio Ciclístico – 15 de setembro. A concentração está marcada para às 8h30 na

Casa do Puríssimo Coração de Maria, no bairro do Pedregulho, (antigo Orfanato).
Ÿ Dia do amigo – 22 de setembro às 8h.
Ÿ Festa da Família - agendada para o dia 19 de outubro. Este ano vamos realizar uma linda

“Festa das Nações”. O mundo é nossa Casa Comum. Agende esta data e venha celebrar o
dom de ser Família.
Para outras datas, por favor, consultem o calendário escolar que se encontra no Manual do
Aluno.
Na próxima semana estaremos enviando a Circular de Matrícula. Por gentileza, ﬁquem
atentos aos prazos. Queremos atender bem a todos e precisamos da colaboração de vocês. Na
Educação Infantil temos poucas vagas.
Nossa parceria com a “International School” continua crescendo. Para o próximo ano, o
Programa Bilíngue avança mais uma turma, o segundo ano do Fundamental I. Queremos, em 2020,
atingir com o Programa todo o Ensino Fundamental I. Esta é a nossa meta.
Neste mês de setembro, mês dedicado a Palavra de Deus, vamos deixar que Ela conduza os
nossos passos no caminho da Paz.

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

02

