Guaratinguetá, 09 de novembro de 2020.

Circular nº 09/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Novembro é um mês especial, pois é tempo de agradecer a Deus por tantos dons ofertados a
nós durante todo o ano. O dom mais precioso que recebemos e que estamos cuidando com muita
atenção é o dom da VIDA. Cuidar da vida para que todos tenham vida é nossa missão.
Em outubro, o Papa Francisco relançou o Pacto Educativo Global com a intenção de unir
esforços na busca do bem comum. Sublinho aqui dois parágrafos do texto e indico o link para que
vocês leiam o documento, pois é muito importante para todos nós.
(http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2020/documents/papafrancesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html)
O Papa ressalta:
“Pensamos que a Educação seja um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a
história. A educação é sobretudo uma questão de amor e responsabilidade que se transmite, ao logo
do tempo, de geração em geração”
“O valor das nossas práticas educativas não será medido simplesmente pela superação de
testes padronizados, mas pela capacidade de incidir no coração de uma sociedade e fazer nascer uma
nova cultura. Um mundo diferente é possível e pede que aprendamos a construí-lo, e isto envolve
toda a nossa humanidade, tanto em âmbito pessoal como comunitário. ”
Nós, educadoras salesianas e educadores salesianos, confirmamos estas palavras do Papa
Francisco com o nosso compromisso “educação é coisa do coração” e, há 128 anos de história,
continuamos educando gerações, transformando vidas.
Agradecemos às famílias e aos estudantes pela entusiasmada participação nos diferentes
eventos promovidos pela Escola: Drive Thru, Semana Literária, Reuniões de Pais, Holywins e outros.
Continuemos firmes na esperança para Juntos Ser +.
ACONTECENDO EM NOSSA ESCOLA
10/11 – Mostra Científica Cultural – modalidade on-line – acesso pelo site - abre.ai/mostracarmo –
a partir das 17h15 - participe e acompanhe os trabalhos de nossos estudantes do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio e o empenho de nossos educadores;
11 e 13 / 11 – Aplicação do Simulado ENEM para todo Ensino Médio;
13 a 27/ 11 – Aplicação de Provas Trimestrais, Provas Gerais e Simulados Trimestrais – Fund. I/ Fund.
II e Médio. Por favor, acompanhe este momento importante no processo de ensino aprendizagem
de seus filhos;

17/11 – Sarau Literário – Tema: “Multifaces de Clarice Lispector”, centenário – modalidade on-line Ensino Fundamental II e Ensino Médio – 18h30. O link de acesso ao ambiente virtual será
encaminhado para todos no dia 16 de novembro.
28/11 – 8h30 às 11h30 - Plantão de matrículas para as novas famílias que desejam conhecer a escola
e matricular os seus filhos. Para este atendimento será necessário agendamento na secretaria da
escola (12) 3132 1722.
Obs. Para outras programações, fiquem atentos ao nosso aplicativo – IsCool.
Antes de finalizar recordo que já iniciamos o período de rematrículas e matrículas novas.
Atenção às vagas para a Educação Infantil, pois são limitadas. Por favor, estejam atentos aos prazos
para que possamos atender bem a todos. Não deixem para a última hora
Que Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe educadora, nos abençoe sempre.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

