São Paulo, 01 de abril de 2019.
Circular Geral 02/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa.
Um novo mês se inicia! Nos dois meses passados, muitas atividades já foram realizadas e outras estão
sendo planejadas, visando sempre o aprimoramento acadêmico dos nossos educandos e a aquisição dos
verdadeiros valores humanos e espirituais pelos nossos alunos.
Para que vocês participem conosco dos vários momentos educativos, acompanhem, por meio do site,
facebook e instagram do Colégio de Santa Inês, as atividades e eventos realizados pelos alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio. Acessem sempre nossas Redes Sociais, constantemente atualizadas.
Aproveito a oportunidade e convido a todos para a apresentação da Paixão de Cristo, pelo nosso grupo
teatral - PACAS - Pastoral de Artes, Comunicação e Animação Salesiana – a ser realizada, no dia 16 de abril
às 20 horas: momento de reflexão e sensibilização para o verdadeiro sentido da Páscoa.
A sociedade vive um tempo de violência, mortes, medo, interrogações. Essa realidade reflete em nós,
em nossos alunos, na sociedade em geral. Como nos posicionar? É Páscoa, tempo de VIDA, de libertação para
nós, adultos, e para aqueles que ajudamos a desabrochar para a vida e a encontrar um sentido maior para sua
existência. É tempo de ser PRESENÇA, de deixar marcas positivas por onde passamos. Páscoa é triunfo da
vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. É tempo ideal para refletir sobre o verdadeiro significado da vida e
sobre a importância do amor.
Vamos permitir que o Cristo, que habita dentro de cada um de nós, possa ressuscitar todos os dias em
nossa vida. Que Ele abençoe sua família e amigos. Feliz Páscoa!
Seguem abaixo as datas de atividades dos meses de:
Abril
01 a 12 - Rec. Paralela do EFII e EM;
02 - Reunião PJ Inspetorial;
05 a 07 - Ed. Novos - Campos de Jordão;
10 - Reunião de Diretoras;
10, 11 e 12 - Cons. de Classe Ed. Inf. e 1°anos;
08 a 26 - Provas Trimestrais;
11 - ENEM salesiano EM (1ª etapa);
Reunião Pedagógica EFII e EM;
13 - Rec. Trimestral 2º ao 5º ano;
Celebração de Páscoa com prof. e funcionários;
15 - ENEM salesiano EM (2ª etapa);
16 - Apresentação do Teatro da Paixão de Cristo –
manhã e noite;
18 - Quinta-feira santa (Recesso Escolar);
19 - Sexta-feira santa (Feriado);
27 - Plantão de Atendimento aos Pais da Ed. Inf. e
1º anos;
Atividade Esportiva para esses alunos;
24 - 2ª Chamada EF II;
29 - 2ª Chamada EM;
Simulado trimestral EFII e EM;
30 - Final 1º trimestre

Maio
01 - Dia do Trabalhador (Feriado);
02 - Início do 2º trimestre
02, 03 e 06 - Conselho de Classe EFI;
03 a 05 - Acampamento Vides;
04 - Conselho de Classe EF II e EM;
08 - Plantão de Atendimento aos Pais EFII e
EM às 10hs;
11 - Festa das Mães;
13 - Dia de Mazzarello;
Bom dia e boa tarde;
Formação - porfºs tarde;
14 - Início da Novena de N. Sra. Auxiliadora;
Reunião FEST;
15 - Reunião de Diretoras;
16 - Reunião Pedagógica EFII e EM;
18 - Plantão de Atendimento aos Pais do EF I;
Manhã Esportiva;
21 a 28 - Visita da nossa Provincial Ir. Helena;
23 - Confissões;
24 - Festa de Nossa Senhora Auxiliadora;
Missa às 8h e Terço luminoso às 19h30;
25 - Manhã Esportiva EFII e EM;
31 - Simulado Mensal.

Atenciosamente,
Liamar Nunes de Freitas
Diretora

