Guaratinguetá, 02 de março de 2020.
Circular nº 02/2020

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Iniciamos, esta semana, um tempo privilegiado de revisão de vida, conversão, tomada
de decisão e de novas posturas. “É tempo de graça, para acolher o olhar amoroso de Deus
sobre nós e, assim contemplados, mudar de vida”.
A Campanha da Fraternidade de 2020 nos convida a assumir a vida, em todas as
suas dimensões, como Dom e Compromisso. A exemplo do samaritano, texto bíblico
iluminador das reflexões e de Santa Dulce dos pobres, somos chamados a fortalecer o valor
da vida, ou seja, "relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na
sociedade e no planeta".
O Papa Francisco nos faz um convite: desligar do celular e
se conectar com o Evangelho, desconectar das redes sociais
e encontrar face a face com Deus e com os outros, prestar
atenção no que interessa, no que é importante, no essencial
e assim chegarmos juntos à meta, à Páscoa.
Entremos neste deserto da Quaresma, sigamos Jesus no
deserto. Com Ele, os nossos desertos florescerão, diz o nosso querido Papa.

Um Santo caminho quaresmal para todos nós!

Acontecendo no Carmo
 Grande é nossa alegria com o processo de adaptação das crianças da
Educação Infantil: todas já se sentem em casa;
 O Período Complementar Vespertino segue com sua programação e, neste
seu segundo mês, incluiremos, na rotina semanal, as propostas pastorais:
música, teatro e Educomunicação;
 Após a Semana Carmo em Pastoral e a realização das inscrições, iniciaremos,
nos diferentes grupos, os encontros semanais;
 Aula inaugural do Projeto “Imersão Universitária” para os alunos do Ensino
Médio, com a parceria Carmo-Unifatea;
 Aplicação da Avaliação Educacional, em parceria com o Grupo Evolucional,
para todos os alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, visando a
melhoria dos resultados educacionais de nossos estudantes;
 Escolinha de Esporte e Artes acontecendo a todo vapor.

Calendário do Mês
 03 a 13 – Provas Mensais – Senhores Pais acompanhem os estudos diários
de seus filhos;
 06 – Posse dos Representantes de Classes;
 07 – Sábado Letivo (reposição 26/02) aulas normais EFII e EM;
 14 – Sábado Letivo (reposição 26/02) aulas normais EI e EFI;
 16 a 20 – 2ª Chamada de Provas Mensais;
 18 – Projeto FIPA (Filhos Importantes, Pais Atuantes) – 18h, faça sua inscrição
e participe!
 21 – Sábado Letivo (reposição 09/04) aulas normais EFII e EM;
 21 – Missa dos ex-alunos – 17h;
 23 a 31 – Recuperação Paralela;
 28 – Sábado Letivo (reposição 09/04) aulas normais EI e EFI.

Gostaria, antes de finalizar esta circular, de fazer uma solicitação a vocês no que
tange à pontualidade. Nossos alunos precisam chegar pontualmente para as primeiras
aulas, manhã e tarde, e assim não serem prejudicados no desempenho escolar. Também,
é necessária a pontualidade, na saída das aulas, pois nossos funcionários têm seus
compromissos e precisamos assegurar a segurança de nossas crianças, principalmente no
horário da saída escolinha Dom Bosco.
Agradeço a colaboração de todos.
Que São José, cuja memória fazemos neste mês de março, nos acompanhe na
fidelidade a estes compromissos.

Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo
Comprometidos com uma gestão mais sustentável!

