Educando gerações,

transformando vidas!
COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 04 de fevereiro de 2019.

Circular nº 01/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Bem-vindos!

Com muita alegria, iniciamos o nosso ano letivo. Damos as boas-vindas para aqueles que
já são de casa e acolhemos, de maneira muito especial, você: estudante, família, educador,
estagiário, que pela primeira vez vem à nossa casa. Como já mencionei em outras circulares e
aﬁrmei, muitas vezes, em reuniões e festas, repito: “Quem entra em uma Casa Salesiana é
trazido pelas mãos de Nossa Senhora”. Maria, que de braços abertos os espera na porta de
entrada do nosso Colégio, ainda hoje, no século XXI, os conduz pelas mãos a esta casa de
educação.
Este ano, a nossa Comunidade Religiosa tem a alegria de acolher também as Irmãs: Ir.
Gisele Coelho, Ir. Dulce Hirata, Ir. Maria Auxiliadora Magalhães, Ir. Célia Moreli, Ir. Rosalba
Perotti. Algumas estarão em missão na Casa do Coração (antigo Orfanato), outras atuarão aqui,
no Colégio. Rezemos para que o testemunho da nossa vida consagrada de Filhas de Maria
Auxiliadora ajude outras jovens no despertar vocacional.
Há muita alegria no ar! Nossos pátios estão repletos de crianças, adolescentes e jovens
com sonhos e esperanças. Queremos acompanhar a todos no crescimento e amadurecimento
para que sejam bons cristãos e honestos cidadãos, pois esta é a nossa missão.
Quero apresentar a vocês, a retrospectiva do caminho percorrido em preparação próxima
do ano letivo 2019:
Ÿ com alegria e responsabilidade, iniciamos nossos momentos formativos, no dia 17 de

janeiro próximo passado. Neste tempo, a Pedagogia Salesiana, a atualização pedagógica,
os planejamentos das atividades e metas a serem alcançadas foram assuntos na pauta da
Semana Pedagógica.
Ÿ nos dias 21 e 22, foram realizadas as primeiras reuniões com os Pais dos alunos da

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Obrigada pela presença de todos.
Ÿ no dia 24, com um “bom dia” e uma “boa tarde”, acolhemos nossos alunos com alegria

salesiana.
Ÿ no dia 31, com um recreio bem animado, lembramos nosso querido Pai e Mestre Dom

Bosco
Comunico-lhes que, com a verba da Festa da Família, foi possível adquirir vários materiais
e equipamentos pedagógicos, instrumentos musicais e brinquedos para a brinquedoteca,
como também, fazer a manutenção no espaço dos jogos. Obrigada pela colaboração de
todos!
Relembro-lhes alguns acordos, já informados nas circulares anteriores, que são pontos
essenciais para a Educação Salesiana e que visam a responsabilidade, a segurança, a
alegria e a harmonia dos nossos educandos. Assim sendo, é fundamental:
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Ÿ estar com o uniforme completo para as aulas, conforme previsto em Regimento Escolar;
Ÿ chegar no horário, evitando atrasos. As aulas no período da manhã iniciam-se às 7h15 e no

período da tarde às 13h15;
Ÿ promover a autonomia de nossas crianças, deixando-as na porta de entrada e buscando-

as no mesmo local, na hora da saída;
Ÿ garantir a segurança de nossos alunos. As saídas, quando necessárias antes do ﬁm do

período, devem ser feitas pela Recepção;
Ÿ a entrada de veículos poderá acontecer somente em dias de chuva. E peço a gentileza aos

Pais que entrem, com cuidado e velocidade baixa, pois há muitas crianças em circulação no
pátio externo;
Ÿ respeitar a privacidade das crianças. Por isso, pedimos por gentileza, aos senhores Pais,
que não permaneçam junto aos ﬁlhos no momento da Escolinha.
Vocês encontrarão outras informações no Manual do Aluno, que será entregue nas próximas
semanas. Leiam com atenção e, qualquer dúvida, podem procurar a Coordenação.
Agenda do mês:
04 a 09 – Semana Carmo em Pastoral;
05 – Reunião de Pais – Fund II e Médio – 18h30 – Salão de Atos do Colégio do Carmo;
09 – Sábado Letivo – Fund II e Médio/ Reunião do Conselho Inspetorial da AJS;
11 a 15 – Escolha dos representantes de classes;
12 – Reunião da Rede Salesiana Vale do Paraíba – São Joaquim – Lorena;
16 – Sábado Letivo – Educação Infantil e Fundamental I / Missa dos ex-alunos – 17h na
Capela da Escola;
18 – Reunião de Diretoras – Colégio de Santa Inês – São Paulo;
19 – Reunião de Coordenadores Pedagógicos – Colégio de Santa Inês – São Paulo;
20 – Reunião de Orientadores Educacionais / Reunião de Coordenação de Pastoral Colégio de Santa Inês – São Paulo;
21 – Formação Salesiana para leigos – Colégio de Santa Inês – São Paulo;
22 – Festas dos medalhistas – Colégio São Joaquim - Lorena – 13h30;
23 – Encontro do Núcleo Animador – 19h30;
25 – Posse dos Representantes de Classe / Formação Salesiana para funcionários;
25 a 28 – Provas Mensais – Fund I, Fund II e Médio;
26 – Reunião Pedagógica Pastoral – Fund II e Médio / Reunião de diretores da Rede –
Polo São Paulo;
27 – Reunião de Assessores de Comunicação.
Lembro-lhes que já retomamos as Missas com a Comunidade Educativa. Toda 4ª feira, às
6h30, na Capela da Escola.
Agradeço a conﬁança de todos e que possamos caminhar sempre no diálogo construtivo
Escola e Família.
Que Dom Bosco inspire sempre a nossa missão.

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