Guaratinguetá, 03 de fevereiro de 2020.
COLÉGIO DO CARMO
GUARATINGUETÁ

Circular nº 01/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa

Bem-vindos!
É com muita alegria e entusiasmo que damos início a mais um ano letivo. Desejamos
a todos um ano rico de crescimento humano, acadêmico e espiritual.
Partilho com vocês, duas reﬂexões, trabalhadas com nossos estudantes e
educadores, que irão nortear o nosso ano de 2020. Penso que seja oportuno para as
famílias também.
Uma primeira reﬂexão é sobre o tempo. Como estamos organizando o nosso dia, a
nossa agenda, os nossos compromissos? A ﬁlosoﬁa apresenta dois tempos distintos, o
Chronos e o Kairós. O primeiro é aquele medido pela batida do relógio, cronometrado por
segundo, minutos, horas, semanas, meses, anos. Já dizia o cantor: “o tempo não para, não
para não, não para”. O relógio marca a nossa jornada de estudos e trabalhos. O segundo, o
Kairós, não é mensurado desta forma, este é o tempo oportuno, o tempo da graça, o tempo
do bem-viver. Como dizia Rubem Alves: “o tempo medido pelas batidas do coração”. O
nosso dia-a-dia vive a dinâmica destes dois tempos, cabe a cada um dar sentido ao
Chronos, vivenciando com qualidade cada instante, com alegria, harmonia interior,
sabedoria, para que seja leve e prazeroso o nosso viver. Portanto, somos convidados, em
2020, “viver o momento presente, vivendo no amor”.
A segunda reﬂexão é a conhecida parábola do Evangelho de Marcos 4,1-20. O
semeador semeia as sementes, parte das sementes cai à beira do caminho, outras em
meio as pedras e espinhos e outras, por ﬁm, cai em terra boa, onde a semente cresce,
ﬂoresce e dá frutos. Os semeadores: “educadores”, “famílias”, “religiosas” estão a semear
as diferentes sementes do conhecimento, dos valores, da espiritualidade. Cabe a cada
estudante preparar a terra do seu coração para que seja boa e a semente possa produzir o
bom fruto no ﬁnal do nosso ano. É preciso tempo para que a semente cresça e dê os seus
frutos. Nós, pacientemente vamos semeando e esperando a colheita. Com certeza será
muito boa.
Com estas reﬂexões pautamos a abertura do ano escolar.
O nosso pátio está repleto de crianças e adolescentes, cheios de vida, sonhos,
potencialidades e energias. Obrigada, queridas famílias, pela conﬁança depositada em
nossa Comunidade Educativa.
Queremos, de modo particular, acolher os Pais que pela primeira vez chegam à
nossa casa. Que vocês possam encontrar um ambiente agradável, uma proposta
educativa valida e inovadora e os valores salesianos que tornam inconfundível o nosso
jeito de educar, evangelizando e evangelizar educando. Acolhemos, também, os novos
educadores e estagiários que partilharão suas experiências e a prática educativa.
Este ano, acolhemos a nossa vice-diretora, Adriana Scaldaferri dos Santos, que vem
para somar e contribuir com a Equipe Gestora de nosso Colégio. Seja bem-vinda Adriana!
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Há uma renovação também na Comunidade Religiosa. Damos as boas-vindas a
nossa mais jovem Irmã, Irmã Luana, que estará em missão na Casa do Coração (antigo
Orfanato).
Agradeço a compreensão de todos com relação às reformas. Nosso Colégio ﬁcou
muito bonito. A Educação Infantil ganhou um espaço maior para a acomodação de mais
crianças. Tudo foi bem pensado e planejado. Também a entrada do Colégio foi reformada
para que as famílias e seguranças sejam bem atendidos. Peço, por favor, para a segurança
de nossas crianças, a gentileza dos senhores Pais, de não circularem com os veículos no
pátio externo do Colégio, o espaço está reservado para os educadores e famílias com
necessidades.
Assim sendo, gostaria de relembrar também, 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. É
fundamental:
ü estar com o uniforme completo para as aulas, conforme previsto em Regimento
ü
ü
ü
ü

ü

Escolar;
chegar no horário, evitando atrasos. As aulas no período da manhã iniciam-se
às 7h15 e no período da tarde às 13h15;
promover a autonomia de nossas crianças, deixando-as na porta de entrada e
buscando-as no mesmo local, na hora da saída;
garantir a segurança de nossos alunos. As saídas, quando necessárias antes
do ﬁm do período, devem ser feitas pela Recepção;
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;
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 ainda
nesta semana. Leiam com atenção e, qualquer dúvida, podem procurar a Coordenação.
Nesta semana, dia 05 de fevereiro, retomaremos 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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