São Paulo, 11 de junho de 2019.
Circular Geral 03/2019

Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Chegamos ao último mês do semestre letivo! Em nossa caminhada procuramos, por meio de várias
atividades, oferecer uma educação diferenciada e inovadora, de acordo com a proposta Pedagógica Pastoral
Salesiana que deseja que a criança, o adolescente e o jovem sejam protagonistas de suas histórias.
Sobre a restauração do Colégio de Santa Inês:
O Colégio de Santa Inês, é, para a cidade de São Paulo, importante expressão da arquitetura Art Nouveau e, em 2011 foi
protegido pelo Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo.
A proteção de uma edificação exige grande responsabilidade do proprietário, pois todas as adequações e modernizações
necessárias, para dar continuidade ao uso do espaço, devem passar por um critério específico nos órgãos de preservação.
Qualquer manutenção de uma edificação histórica é tratada especialmente e com o rigor que o local requer.
Na busca de uma compensação, os proprietários que não podem usufruir de intervenções novas, como construções e acréscimos
de áreas, contam com uma lei existente, na cidade de São Paulo e em outras do país, que possibilita a utilização de recursos
advindos da venda do potencial construtivo do local para utilização em obras de restauração e conservação.
A troca do potencial construtivo é um artifício utilizado em que o proprietário pode vender a um empreendedor o saldo de
construção que possui e não pode utilizar e, com esse recurso, reverte em obras de manutenção e restauração do local.
A Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo trabalhou, por um longo período, organizando-se e aprovando essa
utilização e obteve recursos para realizar as obras atualmente em andamento para restauração das fachadas da edificação
histórica, incluindo suas esquadrias com revisão dos telhados e captação de águas pluviais e outras atividades afins.

O nosso próximo evento, a esperada “Festa Junina”, será realizada 15 de junho das 11h00 às
19h00. Além de diversão garantida, do clima familiar contagiante com músicas, danças e comidas típicas,
nossas metas são contribuir com uma Obra social das Irmãs Salesianas e criar um novo espaço na Escola
para que os alunos possam melhor exercitar as suas múltiplas habilidades.
Contamos com a participação de vocês!!! A “disputa” da venda dos convites está a todo vapor!
Horário das apresentações de danças:
11h30 - 1º Ano A e B
16h30 - 4º Ano
12h30 - Infantil 2
17h00 - 5º Ano
13h00 - Infantil 1
17h20 - 6º Ano
13h30 - Maternal
17h40 - 7º Ano
14h00 - Infantil 3
18h00 - 1ª e 2ª Série do Ensino Médio
14h30 - 2º Ano
18h20 - 3ª Série do Ensino Médio
15h30 - 3º Ano A e B
Seguem, abaixo, as datas das atividades de junho e julho e retorno às aulas:
Junho
13 - Reunião Pedagógica EFII e EM;
15 - Festa Junina;
18 - Reunião de Diretoras;
20 - Corpus Christi (Feriado);
21 - Recesso Escolar;
24 a 26 - Congresso Salesiano da Educação
Infantil;
27 - Simulado Mensal
28 - Último dia do 1º trimestre;
29 a 07/07 - Semana Missionária.

Julho
01 - Início das Férias Escolares;
01 a 31 - Férias Escolares;
01 a 10 - Férias do Período Complementar
11 - Reinício das aulas do Período
Complementar;
31 - Replanejamento dos Professores;
Agosto
01 - Retorno às aulas para todos os segmentos.

Agradeço aos Pais e aos Responsáveis pela confiança e parceria durante este semestre. Reafirmo
meu compromisso com a educação das crianças e jovens que fazem parte da nossa Casa Salesiana.
Desejo que as bênçãos do Senhor, Deus de Amor e Ternura, protejam os lares de cada família!!
Boas Férias!
Atenciosamente,
Liamar Nunes de Freitas
Diretora

