Circular 06/22
Assunto: Informações importantes
Calendário de abril
São Paulo, 01 de abril de 2022
“Ganhai o coração dos jovens por meio do amor. ”
Dom Bosco
Prezadas famílias.
Esperamos que estejam todos bem e com saúde.
Vivemos o tempo da Quaresma, tempo especial de purificação e de renovação da vida cristã para participar
com mais plenitude do mistério Pascal do Senhor. É um tempo favorável para intensificar a prática da oração,
da reflexão e da caridade para juntos celebrarmos o grande mistério da Ressurreição!
Nestes tempos difíceis que vivemos, é mister renovar nossa Esperança, lutar pela fraternidade, acreditar na
Paz duradoura e na solidariedade universal.
A Pastoral Juvenil Salesiana atua em nossa Escola por meio da ação e da formação continuada de nossos
estudantes; com grupos da infância, da adolescência e da juventude missionária; com o voluntariado e com
a Rádio INSA. E lança o convite para que mais alunos façam parte desses grupos, a fim de propagar a fé, com
entusiasmo e alegria! É o jovem evangelizando o jovem, como queria Dom Bosco!
Informamos também que a partir do dia 04/04, uma outra empresa especializada em Cantina Escolar
assumirá o fornecimento de alimentação balanceada e de acordo com os parâmetros nutricionais.
Agradecemos a empresa “Don Cappelo”, pelos serviços prestados, mas, por decisão dos proprietários Sr.
Marcelo e Sra. Inês, encerraram as atividades no INSA.
Encaminhamos as informações da nova empresa, para os que desejarem entrar em contato:
Sandra Salerno – “San’s Cantina”
Sra. Sandra – 11 98986-3410
Sr. Leonardo – 11 97197-0065

Calendário mês de abril
02/04

Plantão de dúvidas - Fundamental anos finais e Ensino Médio – 8h às 12h30

04 a 06/04

Manhãs de Formação - Fundamental anos finais e Ensino Médio

04 e 12/04

Simulado Externo da Evolucional – Ensino Médio

14 e 15/04

Quinta e Sexta-feira Santa – Recesso Escolar e Feriado

18 a 20/04

Celebração de Páscoa com os alunos (aulas de Ensino Religioso)

20/04

Simulado Interno - Fundamental anos finais e Ensino Médio

21 e 22/04

Feriado de Tiradentes e Recesso Escolar

25/04 a 02/05

Avaliações Trimestrais 1º trimestre – 2º ano do Fundamental ao Ensino Médio

Que Dom Bosco, Madre Mazzarello e Nossa Senhora Auxiliadora abençoem a cada família!
Abraços Salesianos.
Olivia Negreiros
Diretora Pedagógica

