Guaratinguetá, 08 de dezembro de 2020.

Circular nº 10/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Escrevo hoje, dia 08 de dezembro, Festa da Imaculada. Festa tão querida por nossos fundadores, Dom
Bosco e Madre Mazzarello. Chegamos ao final do nosso ano letivo! Um ano tão atípico para toda a nossa
Comunidade Educativo Pastoral. Todos nós, Escola, Educadores, Famílias, não medimos esforços para que a
Educação chegasse, a cada um de nossos estudantes da melhor forma possível. Encurtamos as distâncias com
os nossos drive-thru; celebramos a esperança com as nossas festas Juninas e de Nossa Senhora Auxiliadora;
por meio da ferramenta Google meet, nos encontramos nas Reuniões de Pais e nos Momentos de Escuta,
promovidos pela Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Pastoral; solidarizamos com os mais
necessitados por meio das Campanhas, realizadas pelos nossos estudantes da Pastoral em Ação. Todo o
conhecimento acadêmico, estudos, olimpíadas e projetos foram realizados com excelência pelos nossos
profissionais da Educação, nossos professores. Enquanto vocês estavam, em casa, recebendo e participando
de forma online dos estudos, aqui, na Escola, os Colaboradores, nos bastidores, se empenhavam, com
criatividade e alegria, para prosseguir na missão de educar, fazendo-se presentes, participando, mesmo online,
do cotidiano das crianças, adolescentes e jovens.
Por isso, neste momento quero dizer com toda a força que tenho nos pulmões: Muito Obrigada!
Agora é tempo de preparar o coração para a chegada do Menino Deus. Será um Natal muito diferente.
Algumas famílias perderam entes queridos, outras sofrem ainda com o drama do vírus, outras vivem ameaçadas
pelo medo e pela incerteza do futuro. Pense: como posso preparar a manjedoura do meu coração para que o
Emanuel, Deus conosco, posso nascer? Sim, Ele vai chegar e trará o NOVO, a certeza de dias melhores. Vamos
juntos, de mãos dadas, acolher a Esperança que chega em forma de criança. Feliz e Santo Natal!
Datas Previstas
08/12 – Missa de Ação de Graças – Festa de Nossa Senhora Imaculada – 19h - Nas Redes Sociais do Colégio
10/12 – Conselho de Classe – Ensino Fundamental I / II e Médio;
14 a 16/12 – Aplicação de exames finais
17/12 – Conselho Final e divulgação dos resultados finais
Retornaremos nossas aulas no dia 25 de janeiro de 2021. Ainda esta semana,
vocês estarão recebendo pelo aplicativo IsCool algumas orientações sobre o
retorno.
Boas e merecidas férias a todos!!!
Que Nossa Senhora Imaculada, Auxiliadora nossa, nos abençoe sempre.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

