Guaratinguetá, 15 de junho de 2020.

Circular nº 05/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Encerramos o mês de maio com muita alegria, na certeza de que nossa Senhora caminha conosco e
não nos desampara nunca. E foi assim, Ela caminhou pelas ruas de nossa cidade, abençoando todos nós,
nossas famílias e educandos. Agradeço a participação numerosa, mesmo que online, na celebração Eucarística,
na coroação de Nossa Senhora pelos nossos estudantes, pelo tour de Maria Auxiliadora pelas ruas de
Guaratinguetá e por todas as outras iniciativas para festejá-la. Foi tudo muito lindo! Expressão de carinho e
ternura para a nossa Mãe querida.
Também agradeço a participação de vocês nas reuniões online para os Pais do Infantil e Fundamental
I realizadas durante o mês de maio. Foi um tempo de escuta atenta das realidades que, juntos, estamos
vivendo e buscando melhores caminhos. O tempo não é fácil, mas seguimos confiantes em nossa missão
educativa evangelizadora. Somamos esforços para vencer juntos este momento.
Encerramos o primeiro trimestre. Parabenizo os estudantes e professores pelos esforços e atenção
nas tarefas, nas vídeos aulas, nas aulas síncronas, nas avaliações. Todo o esforço vale a pena, como dizia o
grande poeta Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
Atenção para algumas datas importantes:
Projeto FIPA – 17 e 18 de junho às 18h – tema: “Resolvendo Problemas ou abraçando milagres”
Reunião de Pais – Fund. II e Médio – 6 A – 29/06 7º A e B – 30/06 8 A e B – 01/07 9 ano e EM 02/07
As reuniões acontecerão sempre on-line às 18h30. Link de acesso será enviado pelo e-mail institucional dos
alunos no horário das 18h15.
E quem pensou que não teríamos festa junina... aí vem ela.
“Como diria cumade Cema: “Se não tem remédio, remediado tá!”.
Virtuar, online, distanciado... segue nosso arraiá!

Que Nossa Senhora nos proteja sempre. Põe tua mão minha rainha, põe tua mão antes da minha.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

