Guaratinguetá, 07 de junho de 2021.
Circular nº 06/2021
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Encerramos Maio com gratidão e alegria! Nossa Casa viveu vários momentos
significativos. Recordo, com vocês, nossas vivências para que juntos possamos agradecer:
Exposição Main, contando a vida de nossa co-fundadora Madre Mazzarello; Entronização
da imagem de Madre Mazzarello na capela da Escola; Festa de Nossa Senhora
Auxiliadora com Missa online, carreata solidária “Movimentando a esperança”, queimas
das cartinhas e celebrações de coroação de Nossa Senhora que sempre nos emocionam
muito; o 1º Torneio de eSports Auxilium, mediado pelo professor de Educação Física
Gabriel, pelo assessor de comunicação Luiz Fernando e pela técnica de informática Danieli
e protagonizado pelos nossos estudantes do Fundamental II e Médio. Também, realizamos
as celebrações de conclusão do 9º ano Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio de
2020.
Não posso deixar de agradecer a numerosa participação dos Pais nas reuniões
online também realizadas neste mês de maio. Acreditamos sempre que o diálogo e o
respeito mútuo são as chaves para uma parceira eficaz Escola-Família.
Tudo foi graça!!!
Agora, nos preparamos para viver o mês de junho com o mesmo entusiasmo.
Em sintonia com o Papa Francisco e com toda a Igreja no mundo, já há algum
tempo, estamos voltando nossos olhares e ações para o pensamento e práticas
socioambientais, como forma de cuidar da “casa comum” e preservar o que é de todos.
Nesse sentido, demos mais um passo concreto: inauguramos, no dia 02, no contexto da
Semana Mundial do Meio Ambiente, o nosso “Bosque Laudato Si’” (que significa “Louvado
Sejas”, e é o nome da Encíclica do Papa Francisco que nos convoca ao cuidado com a
Casa Comum). O Bosque já é um espaço de encontro pedagógico, contação de histórias,
piqueniques, entre outras atividades. Agora, mais do que isso, passará a ser um espaço de
encontros e práticas que nos levem a um cuidado ainda maior com a terra, com a fauna e
a flora como um todo. Contamos com todos nesta grande missão. Todas as sugestões de
atividades e projetos são muito bem-vindas, afinal o Laudato Si’ é o nosso Bosque
pedagógico-pastoral, espaço de evangelização e educação, de formação e prática
ecológica e humano-cristã.
Também, estamos nos preparando para a festa junina, noite de premiações e
culminância das eletivas do Ensino Médio.
Para a festa junina pensamos em dois momentos:
- De 07 a 18 de junho – Semana Junina com os alunos – danças virtuais,
momentos lúdicos e recreativos orientados pelas coordenadoras pedagógicas;

- 19 de junho das 16h às 19h30 - Drive Thru Junino com comidas típicas, aquelas
guloseimas que o Carmo sabe muito bem fazer. Escolha seu kit junino (WhatsApp
3132-1722), prepare seu carro bem bonito e participe conosco!
Vocês também podem colaborar conosco, adquirindo um número da rifa em prol da
nossa Escola. A rifa será vendida no horário de entrada e saída dos alunos e o sorteio
acontecerá às 18 horas do dia festa.
Reservem também estas datas:
07/06 a 15/06 - Atividade Avaliativa Mensal do fundamental I;
08 e 16/06 – 2º Simulado ENEM – 3ª série do Ensino Médio;
16/06 – Projeto Conhecer para Decidir – Live organizada pela Orientadora Educacional
para os alunos do 9º ano ao Ensino Médio – 19h; Transmissão pelas nossas redes sociais facebook e Youtube;
11/06 - Noite de premiação – Olímpiada Brasileira de Astronomia 2020; Canguru
Matemática 2020, Olímpiada Nacional de Ciências 2020, Prova do Conhecimento da USP
2020, 1º Torneio de eSports Auxilium – 19h;
17 e 18/06 - Fórum Salesiano pelo Pacto Educativo Global;
22, 23 e 24 – Reunião de Pais da Educação Infantil – Google Meet – 19h;
29/06 - Culminância das Eletivas do Ensino Médio – 19h; Transmissão pelas nossas
redes sociais - Facebook e Youtube.

E assim chegamos ao final de um semestre com o coração agradecido a Deus pela
graça da Vida.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

