COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2018.

Circular nº 09/2018

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Às vésperas da Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venho
reiterar um convite muito especial. Convido-os a celebrar conosco o dom de ser Família. A Família, como
diz o nosso querido Papa Francisco, é, realmente, uma “boa notícia” para a realidade de hoje, é o sonho
de Deus para toda a humanidade. Pertencemos primeiramente a grande família humana, de ﬁlhos e ﬁlhas
de Deus, com raças e culturas diferentes. Criados à imagem e semelhança do Divino. Habitamos o
mesmo planeta, a nossa Casa Comum e queremos zelar por ela, na busca da sustentabilidade, do
respeito e do cuidado.
Somos também famílias que a vida uniu com os laços de sangue. Cada uma com sua originalidade
e riqueza a serem partilhadas.
E por ﬁm, somos Família Salesiana, uma comunidade presente em mais de 90 países, ligada por
um único carisma, a Educação da Juventude. E o desejo de nosso querido Pai Dom Bosco é que o Espirito
de Família permeie todo o nosso método educativo pastoral. Portanto, temos muitos motivos para
celebrar a Festa da Família! Venha e participe!
Tema: “O mundo é nossa Casa Comum”
Dia e horário: 19/10 das 19h às 21h30
Horários das Danças:
19h15 - Educação Infantil – Maternal, Infantil I e II – Dança Síria
19h30 - Educação Infantil III e 1ºs anos – Dança Inglesa
s
s
19h45 - Ensino fundamental I – 2º e 3º anos – Dança Venezuelana
s
20h - Ensino Fundamental I – 4º e 5º anos – Dança Brasileira
20h15 - Ensino fundamental II – 6ºs, 7º e 8º anos – Dança Chinesa
20h45 - Ensino Fundamental II – 9º ano e Ensino Médio – Dança Italiana
21h - Vai quem quer.
Antes de ﬁnalizar esta circular, recordo que já iniciamos o período de
rematrículas e matrículas novas. Atenção às vagas para a Educação
Infantil, pois são limitadas. Por favor, estejam atentos aos prazos para que
possamos atender bem a todos. Não deixem para a última hora.
Aproveito a ocasião para parabenizar os nossos Educadores pelos valores
semeados no coração de nossos estudantes. O trabalho incansável de
vocês é o que faz a diferença em nossa Comunidade Educativa Pastoral.
Feliz dia do Professor!
Pedimos a Nossa Senhora Aparecida que abençoe e proteja, de modo
especial, todas as crianças, bem como a nós e nossas famílias.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

