Guaratinguetá, 13 de março de 2019.

Circular nº 02/2019
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa.
Após os festejos do Carnaval, a Igreja, na pessoa do Papa Francisco, convida todos os
católicos a vivenciarem com intensidade o tempo da Quaresma. O Santo Padre nos diz: “Queridos
irmãos e irmãs não deixemos que passe em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos
ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós
mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em
dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo na nossa
vida concreta a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a criação a sua
força transformadora”.
Para nós, cristãos brasileiros, a Igreja nos propõe também a Campanha da Fraternidade, que
neste ano traz como reflexão as “políticas públicas”. Que neste caminho de reflexão e ação
possamos ter olhos e coração abertos para ver, nos irmãos mais necessitados, a “carne de Cristo”.
Vivamos, pois, a Quaresma com este firme propósito: purificar o coração para celebrar, com
alegria, a Páscoa do Senhor.
Dentro de poucos dias, estaremos recordando a chegada das Filhas de Maria Auxiliadora no
Brasil. Celebraremos 127 anos de presença em terras brasileiras. Neste mês, será inaugurado, na
Casa do Coração, antigo orfanato, o Memorial das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil. O Memorial,
espaço cultural, em tempo oportuno, será aberto ao público e aos estudantes para a visitação.
Aguardem!
Comunicações:
Partilho com vocês algumas atividades já realizadas:

Começamos o mês com as aulas experimentais das modalidades da Escolinha de Esportes;

Os estudantes também aproveitaram os dias quentes com as aulas de Educação Física na
Piscina;

No dia 11 de fevereiro a Educação Infantil realizou uma linda procissão para homenagear
Nossa Senhora de Lourdes;

A Semana Carmo em Pastoral foi uma oportunidade para os estudantes conhecerem os
grupos e projetos que acontecem no Colégio;

A Orientadora Educacional Maria Eunice iniciou o ciclo de Orientação de Estudos com as
turmas;

O “Terceirão” começou o Revisional ENEM 2019;

Já iniciamos também as Missas dos Ex-Alunos;

Os estudantes da 2º série do Ensino Médio apresentaram um Seminário em grupo nas aulas
de Química;

A turma do 9º Ano produziu anúncios de Instrumentos Musicais em Espanhol;

As crianças da Educação Infantil estão animadas com as aulas de Inglês;

Os estudantes dos 4ºs anos encenaram a chegada dos Portugueses ao Brasil;

Começaram os Projetos de Leitura no Ensino Fundamental II e Médio;

Aconteceu a Posse dos Representantes de Classe;

Celebramos o dia da Mulher com uma homenagem bem bonita realizada pelos nossos alunos
e um “bate papo” com as meninas do Ensino Médio;
Enfim, muitas atividades estão a todo vapor por aqui e muitas ainda estão por vir. Acompanhe-nos.

Iniciamos o ano com a alegria de nossos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
sendo premiados no Desafio do Conhecimento promovido pela USP. Parabéns queridos alunos!
Continuemos na aventura de novas descobertas e de novos conhecimentos.
O “Girolhar” é o novo material Didático da Educação Infantil. Um material dinâmico, rico na
criatividade e Proposta Educativa. O material está fazendo um sucesso com nossas crianças.
Antes de passar a agenda do mês, gostaria de retomar com vocês alguns pontos importantes:

Horário de entrada e saída dos alunos – para que possamos atender bem é preciso a
pontualidade de nossos alunos na entrada para as aulas e na saída. Por favor, fiquem atentos. As
aulas, para o período matutino, começam às 7h15 e terminam às 11h45 ou 12h35, conforme as
turmas. Para os alunos do período vespertino, às aulas começam às 13h15 e terminam às 17h45,
exceto às sextas-feiras que terminam às 16h55. Após as saídas dos alunos dos vários períodos, os
funcionários começam a limpeza dos ambientes, elemento importante para educação.

Adaptação dos alunos – após um mês de aula, nossos alunos já se encontram adaptados,
podendo assim, entrar sozinhos na Escola. Portanto, mais uma vez, solicito que as crianças sejam
entregues no portão dos alunos.
Uso do uniforme – solicito novamente a colaboração dos Senhores Pais na observância do
uniforme de seus filhos, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. O uso adequado do uniforme
é segurança para os próprios alunos e é dever como consta no manual do aluno.

Entrada de veículos – estamos com um bom número de alunos e isso nos alegra muito.
Precisamos cuidar dos espaços comuns. Solicitamos a vocês que, por favor, atendam o pedido
colocado no portão do Colégio para a não entrada de veículos no interior da escola, há um fluxo
muito grande de crianças circulando. Entrada de veículos somente em caso de chuva ou de urgência.
Obrigada.
Agradeço a confiança de todos e que possamos caminhar sempre no diálogo construtivo
Escola e Família.
Acontecendo no Carmo
01 a 15 – Provas Mensais;
13 – Projeto “FIPA”- Filhos Importantes, Pais atuantes –Salão de Atos do Colégio às18h;
16 – Sábado Letivo –Fundamental II e Ensino Médio (jogos interclasses) / Missa dos exalunos: 17h na Capela da Escola;
18 – Reunião de Diretoras – Colégio de Santa Inês – São Paulo;
19 – Reunião Pedagógico Pastoral – Professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
– 18h30;
23 – Sábado Letivo – Fundamental II e Ensino (reposição - 06/03 – 4ªfeira de Cinzas);
25 – Formação Salesiana para funcionários;
25 a 29 – Projeto Escolinha na Vitrine – 18h;
25 a 27 – Congresso de Educação – ANEC;
27 – Manhã de Convivência do Ensino Médio;
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. Venha participar conosco!
Trilhemos juntos o caminho quaresmal. Proponho que
todos reservem um tempinho para rezar pelos países em
situação de conflitos e guerras. Rezemos também pelo
nosso País. Sejamos construtores de harmonia e de paz.

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

