Educando gerações,

transformando vidas!
COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá, 05 de setembro de 2019.

Circular nº 07/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
A vida renasce a cada amanhecer. Um novo mês nos é dado. Eis que chega setembro, o
mês da primavera, da nova estação. “O sol parece ser na medida certa. Nem escasso, nem
escaldante como no verão. Suﬁcientemente quente e iluminado possibilitando que seus raios
destaquem as diferentes nuances do colorido das ﬂores. Seus raios se reﬂetem no brilho do olhar
das pessoas tornando o sorriso e a vida mais iluminada. Setembro tem sabor de recomeço, de
coisa nova, de despertar e, sobretudo de esperança e alegria. Não só para as pessoas. Também
para a natureza que se enfeita e comemora todo o espetáculo da vida” Isabel C. S. Vargas
(www.brasilescola.com) Portanto, deixemos que o sol entre em nossa vida para nos renovar, ﬂorir,
iluminar- nos e iluminar as pessoas que vivem ao nosso lado.
Iniciamos setembro com a Semana da Pátria. Rezemos pela paz em nosso país. Peçamos
a nossa Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, que interceda por nós para que sejamos promotores
da paz e da fraternidade.
O trimestre se encerrou. Logo mais teremos os conselhos de classe, as recuperações e as
reuniões de Pais. Continuem apoiando seus ﬁlhos para um melhor rendimento escolar.
Parabenizamos nossos alunos e educadores por tantas conquistas e participações nas
diferentes atividades escolares. Sublinhamos: o bom êxito nas Olimpíadas “Canguru
Matemática”, na 2ª fase da OBMEP, no processo seletivo da OBA, para estudantes que irão
compor a equipe representante do Brasil na Olimpíada Internacional, em 2020, na classiﬁcação
para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências, no concurso “Passaporte Nautas”, promovido
pela Editora Edebê, na participação da experiência de imersão na USP, três dias intensos de
experiências, desaﬁos, aulas e muito compartilhamento do saber na EEL (Campus II). A
Universidade de São Paulo proporcionou essa experiência a um grupo de estudantes que se
destacou no “Desaﬁo do Conhecimento”, propondo que os adolescentes e jovens vivessem na
prática os desaﬁos e compreendessem a dimensão da pesquisa e do trabalho cientíﬁco.
Destacamos também, a participação dos nossos alunos na Olimpíada “MATIFC”, nos Jogos
Escolares, nos Projetos de Voluntariado e Semana Missionária, na proposta educativa do grupo
“Criativos da Escola” com o projeto “Eu posso”.
Partilhamos nossos projetos de sustentabilidade e cuidado com a “Casa Comum” no
evento promovido pela Basf, Órgãos Públicos e outras Instituições, com o intuito de cumprir os 17
Objetivos do “Desenvolvimento Sustentável”, assumido pela ONU até 2030, a conhecida “Agenda
2030”.
Parabenizo também todos os demais projetos realizados na escola: Simulado ENEM
Salesiano, uma iniciativa da Rede Salesiana Brasil de Escolas, com o objetivo de auxiliar nossos
estudantes na preparação para o Enem e Vestibulares que se aproximam e os projetos de leitura,
realizados pelas diversas turmas.
Agradeço novamente a expressiva participação das famílias na festa dos pais. Foi uma
manhã agradável, divertida e prazerosa, como também no encontro do “Projeto FIPA” (Filhos
importantes, pais atuantes).
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Ficamos felizes com a participação de nossos projetos: “Filhos Importantes, Pais atuantes”,
“Semana Missionária” e “Jogos Olímpicos de Inverno” serem selecionados para compor o livro
“Escuelas con Corazón - Las escuelas católicas del mundo educan en el humanismo solidario y
sostenible” (Escolas com Coração – As escolas católicas do mundo educam no humanismo
solidário e sustentável). O livro consiste em uma seleção de experiências das escolas católicas de
todo o mundo. Dentre todas as contribuições a este livro, encontram-se 24 práticas das escolas
salesianas, as quais foram agregadas ao material como exemplo de boas condutas a serem
seguidas por escolas católicas do mundo, para a construção de uma sociedade mais solidária e
sustentável. Participaram deste projeto 210.000 escolas católicas de mais de 100 países do
mundo, em prol de uma educação mais humanista para 46 milhões de estudantes!
Quero lembrar alguns eventos que acontecerão neste mês para os quais contamos com
nossa “Parceria de Sucesso: família e escola”.
ü Noite do Pijama - 13 de setembro, motivação do projeto de leitura dos 1ºs anos do
Ensino Fundamental I;
ü Passeio Ciclístico – 14 de setembro. A concentração está marcada para as 8h30
na “Casa do Puríssimo Coração de Maria”, no bairro do Pedregulho, (antigo
Orfanato);
ü FEMA – “Festival de Maria Auxiliadora” 19 de setembro, Salão de Atos, às 19h;
ü Chá da vovó – 25 de setembro, no Salão de Atos, com o Infantil III A e B;
ü Reuniões de pais:
§ 10/09 às 18h30 – Fundamental II e Ensino Médio;
§ 23/09 às 18h15 – fundamental I – 1ºs, 2ºs, e 4ºs anos;
§ 24/09 às 18h15 – Fundamental I – 3ºs e 5º anos.
Para outras datas, por favor, consultem o calendário escolar que se encontra no Manual do
Aluno.
Em outubro teremos a nossa tradicional Festa da Família, este ano: a “Noite Italiana”.
Agende a data de 18 de outubro e venha celebrar o dom de ser Família. Logo mais estaremos
vendendo os convites.
Nas próximas semanas estaremos enviando a Circular de Matrícula. Por gentileza, ﬁquem
atentos aos prazos. Queremos atender bem a todos e precisamos da colaboração de vocês. Na
Educação Infantil temos poucas vagas.
Nossa parceria com a “International School” continua crescendo. Para o próximo ano, o
Programa Bilíngue avança para todos os anos do Fundamental I.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos
atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas!
Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conﬂitos! Que as
barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação!
Que a política esteja, de fato, a serviço da pessoa e da sociedade e
não dos interesses pessoais, partidários e de grupos.

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

