Educando gerações,

transformando vidas!
COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 02 de abril de 2019.

Circular nº 03/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Vivemos tempos difíceis! Iniciamos o ano com muitas tragédias, nacionais e internacionais. Várias
vezes, fomos convocados para uma ação solidária, fruto daqueles que se comovem com a dor do outro. A
esperança não pode se apagar de nossos corações. Acreditamos na vida e por ela lutamos todos os dias
por meio de uma educação humanizadora e transformadora.
Uma ação solidária abraçada foi em prol dos atingidos pelo ciclone “IDAI”, que causou destruição
em várias regiões na África do Sul, principalmente, em Moçambique. Nossos estudantes uniram-se a dor
de um colega de classe moçambicano e lançaram a campanha “SOS Moçambique”. O valor arrecadado
será depositado na conta da Fazenda Esperança duramente atingida. A solidariedade continua. No
facebook do Colégio, postamos a iniciativa das noviças, das Irmãs Clarissas da Fazenda Esperança, que
se propuseram a confeccionar os ovos de Páscoa com o objetivo de angariar fundos para as Comunidades
moçambicanas. Você também pode colaborar.
Vamos viver autenticamente a Páscoa. O Papa Francisco, por ocasião da Páscoa, em 2018 disse:
“Em cada situação humana, marcada pela fragilidade, o pecado e a morte, a Boa Nova não é apenas uma
palavra, mas é um testemunho de amor gratuito e ﬁel: é sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, é
permanecer junto de quem a vida feriu, é partilhar com quem não tem o necessário, é ﬁcar ao lado de quem
está doente, idoso ou excluído… «Vinde e vede»: o Amor é mais forte, o Amor dá vida, o Amor faz ﬂorescer
a esperança no deserto”. Isso é viver a Páscoa.
Sejamos Comunidade Educativa “ressuscitada”!
Estejamos atentos:
Provas trimestrais – 08 a 26 - momentos de avaliação da caminhada feita para avançar com
qualidade;
Encontros de espiritualidade – com educadores, funcionários, estudantes, Irmãs celebramos a
Páscoa, renovando a nossa fé no Cristo ressuscitado, que vive entre nós;
ENEM Salesiano – 11 e 15 de abril, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, de toda a nossa
Rede de Escolas realizarão o simulado em preparação ao ENEM;
De 18 a 22 as aulas serão suspensas devido aos feriados religiosos e cívicos.
Vocês encontrarão outras informações no Manual do Aluno. Leiam com atenção e, qualquer
dúvida, podem procurar a Coordenação.
Desejo que a Paz do Cristo Ressuscitado alcance cada um de vocês, suas Famílias, suas
preocupações e seus êxitos.

Feliz Páscoa!

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

