Guaratinguetá, 04 de maio de 2021.
Circular nº 04/2021

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
“Quem ama Maria contente estará”! Com esta frase de Dom Bosco, nosso fundador, demonstrando a
alegria de ter Maria como Mãe e Auxiliadora nossa, quero iniciar a circular do mês de maio.
Maria é Aquela que tudo fez na Congregação Salesiana e a quem, Dom Bosco e Madre Mazzarello, nos
ensinam a amar e a recorrer em nossa Missão Educativo-Pastoral. Neste mês, queremos rezar, de modo
especial, por todas as mães da Comunidade Educativa do Carmo, para que Nossa Senhora as abençoe e as
ajude nesta bonita missão de Mulheres que abraçaram o desafio e a responsabilidade de ser reflexo do Amor e
do Cuidado de Deus.
Também, não posso deixar de mencionar que este mês é rico em salesianidade: no dia 06, recordamos
a santidade de São Domingos Sávio; no dia 13, Madre Mazzarello, co-fundadora das Filhas de Maria Auxiliadora;
no dia 24, a linda festa de Maria Auxiliadora.
Por aqui, todos os espaços já vão ganhando o tom e o colorido mariano. Ainda não podemos enviar,
como o tradicional costume, a capelinha de Nossa Senhora, mas o faremos de modo virtual. Preparem os
corações, para acolher, em sua Casa, a visita de Maria.
Lançamos a nossa campanha solidária “Movimentando a Esperança”. A campanha tem como objetivo
arrecadar alimentos para as famílias que neste momento sofrem com o desemprego. Convidamos vocês, para
juntos, em um gesto de solidariedade fraterna, doarmos um quilo de alimento não perecível, depositando nas
caixas de coletas nas portarias da Escola. A todos, o nosso muito obrigado!
Programação Mensal
07 – Live das Mães – 19h pelas mídias sociais do colégio (Facebook e Youtube) - Link estará disponível no
IsCool;
11 a 23 – Novena de Nossa Senhora Auxiliadora;
11 – Conselho de Classe Fund. II e Médio – 18h30;
12 – Conselho de Classe Fund. I – 18h;
13 – Festa de Madre Mazzarello (bom dia/ boa tarde / Luau de Madre Mazzarello – virtual pelo canal
youtube.com/INSCguara / Facebook da Rádio e TV Carmo e canal da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida)

16 – Oração do Terço pelo fim da pandemia – 15h - pelas mídias sociais do colégio (Facebook e Youtube) - Link
estará disponível no IsCool;
17 – Formação Salesiana para funcionários – 11h15;
17 a 28 – Provas de Recuperação Trimestral;
18 – Reunião de Pais – Fund. II: 6º ano - 18h e 7º e 8º anos – 19h;
19 – Projeto FIPA “Filhos Importantes, Pais atuantes”– 19h;
20 - Reunião de Pais – 9º ano e Ensino Médio – 19h;
24 – Festa de Nossa Senhora Auxiliadora – Celebração Eucarística, Carreata, Coroação de Nossa Senhora (nas próximas semana, estaremos enviando a programação da festa);
25 – Reunião de Pais - Fund. I – 4ºs e 5ºs anos -19h
26 – Reunião de Pais – Fund.I - 1º, 2° e 3°s anos – 19h;
27 e 28 – Formaturas 2020;
31 – Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora pelos alunos da 3ª série do EM – 19h.
Agora uma solicitação para os Pais:
 Com as aulas online, os estudantes se encontram em um ambiente de aprendizagem diferente,
contudo o foco da comunicação entre professor e classe é sempre o estudante. Vamos juntos,
escola e família, garantir um ambiente tranquilo para que ele possa crescer na autonomia e na
participação das aulas, tirando suas dúvidas e fazendo suas contribuições diretamente com o
professor. Caso alguma família necessite falar com a coordenação ou professor, por gentileza,
agendar um horário com a recepção da Escola.
 Ainda estamos vivendo tempos difíceis devido à pandemia e precisamos manter os protocolos
de saúde e segurança. Pedimos a colaboração de todos para que não haja aglomeração nas
calçadas e no pátio externo do Colégio, nos momentos das entradas e saídas dos estudantes.
Sejamos cautelosos. “Cuidando de mim eu cuido de você também”.

Caminhemos com esperança. Maria é nossa mãe Auxiliadora. Que ela
continue intercedendo a Deus por nós.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

