São Paulo, 03 de maio de 2021.
Circular nº 10/21 – Ajustes de datas.
Assunto: Comemorações – Mês de Maio
“Foi ela, quem tudo fez.”
Dom Bosco
Estimadas Famílias Salesianas,

Esperamos que estejam bem e com saúde, pois diante do momento delicado que ainda
vivemos, a saúde de todos, é prioridade e tem valor inestimável.
Amanhã iniciaremos o mês Mariano, mês marcado por tantas festividades. E com alegria
queremos informar datas importantes do mês de maio e em especial, sobre o Dia de Nossa
Senhora Auxiliadora – próximo dia 24 de maio – que além de dar nome ao nosso Instituto, é
quem nos acolhe e nos protege de todos os males. Teremos um mês festivo para celebrá-la.

Programação do Mês de Maio
 Oferta de flores: Neste mês convidamos os alunos a ofertar uma flor à Nossa
Senhora. Cada turma do Infantil e do Fundamental I terá um dia combinado, conforme
segue:


07 de maio – Oferta de flores da Educação Infantil e 1º ano.



14 de maio – Oferta de flores do Ensino Fundamental (2º ano).



21 de maio – Oferta de flores do Ensino Fundamental (3º ano).



24 de maio – Oferta de flores do Ensino Fundamental (4º e 5º ano).

 Novena de Nossa Senhora Auxiliadora:
Para os alunos no “Bom dia” e “Boa tarde” de 11 a 23 de maio
 Luau Madre Mazzarello:
No dia 13 de maio às 20h, na primeira casa Salesiana do Brasil, acontecerá a festa
de Madre Mazzarello. Acompanhe a nossa página @salesianas.bap
 24 de maio: “Bom dia” e “Boa tarde” on-line das Irmãs em comemoração a Festa de
Maria Auxiliadora – (transmissão via YouTube).

 Missa de 24 de maio: Missa e Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, on-line, às
19h, presidida pelo Pe. Roque Sibione, SDB. (Será transmitida via YouTube).
Participação especial dos alunos da 3ª série do Ensino Médio.
 22 de maio: Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, on-line, às 09h, com a
participação dos alunos do 5º ano. (Será transmitida via YouTube).
 31 de maio: Encerramento com “Bom dia” e “Boa tarde” do mês Mariano com as
queimas das cartinhas e respostas de Nossa Senhora Auxiliadora.
Outras datas importantes do mês de maio serão encaminhadas por meio de comunicado de
cada segmento.
Continuamos exercendo o nosso papel, mantendo os protocolos de higiene e saúde em nossa
escola.
Que Maria Auxiliadora, continue abençoando nossos lares e todas as famílias, com saúde e
harmonia, para que possamos juntos enfrentar as dificuldades com fé e esperança em dias
melhores!
Atenciosamente,
Olivia Negreiros
Diretora Pedagógica

