Guaratinguetá, 03 de dezembro de 2018.
Circular nº 11/2018
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Com muita alegria e gratidão estamos concluindo o nosso ano acadêmico. Muitas realizações e
conquistas foram alcançadas pelos nossos estudantes e professores. Toda a Comunidade Educativa está de
Parabéns por todo bem semeado em nossa Escola.
Agradecemos a participação de vocês, queridos Pais, pela presença nas diversas Reuniões, Festas,
Culminâncias de Projetos, Mostra Cultural e Cientifica, enfim, a todos os momentos solicitados. De modo
especial, agradeço as devolutivas do questionário sobre o Clima Organizacional. Com as repostas em mãos,
vamos nos organizando para atendê-los cada vez melhor.
Agradecemos aos nossos Estudantes que, com muita responsabilidade e protagonismo, se
comprometeram com os estudos e as várias propostas diferenciadas do Colégio, como: a Semana do
Estudante, a Semana Missionária, a Banda Jovem, os Jovens Comunicadores, a Pastoral Estudantil, o
Voluntariado, a Infância Missionária, os Jogos Escolares e diversas outras atividades. Vocês foram ótimos!
Agradecemos aos Professores, Funcionários e Irmãs por toda dedicação, empenho e compromisso
com a missão educativa evangelizadora. Somos uma equipe que trabalha, criando sinergias nas ações. Somos
uma Família de Educadores comprometida com a Vida e queremos que esta Vida, seja digna para todos.
Que, ao término deste ano, todos nós possamos elevar aos céus uma prece de gratidão.
Acontecendo em dezembro:
03 – Encerramento da Educação Infantil III – 18h;
04 – Encerramento 1ºs e 2ºs anos - Fund. I – 18h;
04 – Reunião de Assessores da Pastoral Juvenil – Colégio de Santa Inês – São Paulo
05 – Encerramento 3ºs e 4º anos – Fund. I – 18h;
06 – Encerramento 5º anos – Fund. I – 18h;
07 – Conselho de Classe – Fund. I, Fund. II e Ensino Médio;
07 – Encerramento dos grupos da Pastoral, 14h;
07 – Celebração de Ação de Graças – Comunidade Educativa (Professores, Funcionários e Irmãs) 18h30;
10 – 11 e 12 – Exames finais;
13 – Conselho de Classe – Final;
13 – Formatura do 9º ano – 19h;
14 – Formatura da 3ª série do Ensino Médio – 19h.
Retornaremos nossas aulas no dia 24 de janeiro de 2019.
Boas e merecidas férias a todos!!!
Na certeza de encontrá-los em 2019, renovo os votos de Feliz Natal e desejo
um Ano Novo com muitas alegrias e esperanças.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

