“Sejam missionários uns dos outros dando bom exemplo. O ensinamento mais eficaz é fazer o
que se ordena aos outros” Dom Bosco
Circular 06
São Paulo, 03/08/2018

Prezados Pais ou Responsáveis,
Sejam muito bem-vindos! Que este seja um 2º semestre abençoado!
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de todos na nossa Festa Junina. Foi um sábado
muito agradável, repleto de danças maravilhosas, alunos e funcionários envolvidos, pais e familiares
alegres, além de muita comida deliciosa. O nosso muito obrigado a vocês, que fizeram a festa
acontecer de maneira brilhante.
Agosto é um mês de comemorações importantes para a família salesiana.
Dia 5 de agosto é a data em que se festeja o aniversário da fundação do Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA). “Era o dia 5 de agosto de 1872 quando, com as primeiras profissões, se deu vida ao
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora”. É dia de memória e dia de futuro como foi em Mornese. Dia
de gratidão e fidelidade. Cinco de agosto é uma oportunidade para retornar às fontes evangélicas e
carismáticas, às motivações que dão sentido à vida. É uma ocasião para aumentar o amor à Nossa
Senhora e Dom Bosco.
Às irmãs, o nosso agradecimento pela presença salesiana e fraterna entre nós.
Dia 16 de agosto – Em 1815, nascia João Melchior Bosco, Dom Bosco, que foi aclamado por São João
Paulo II como o "Pai e Mestre da Juventude".
Dom Bosco foi padre, educador e criador do sistema preventivo em educação. Dedicou toda sua vida à
educação e à religião, além de se empenhar no desenvolvimento da imprensa católica. Um homem
sensível, de caridade com os jovens, que fez tudo para todos. Dom Bosco foi ao encontro da
necessidade e da realidade daqueles jovens que não tinham onde viver, necessitavam de uma nova
evangelização, de acolhimento. Um sacerdote corajoso, mas incompreendido por muitos devido à sua
ousadia e à sua docilidade ao Divino Espírito Santo.
Morreu em 1888, na cidade de Turim, Itália, com 72 anos. A beatificação de João Bosco, aconteceu em
1929, pelo então Papa Pio XI.
O final do 2º trimestre aproxima-se. Mês em que o estudo deve ser intensificado para que os alunos
obtenham bons resultados. Pais, fiquem atentos!
Estamos às vésperas do “Baile de Gala” do centenário do Insa. Os convites estão sendo vendidos na
secretaria da escola. Será no próximo dia 11/8, sábado, às 20h30, no Sport Club Corinthians Paulista.
Vocês não podem perder!

Esclarecendo:
- A pedido dos pais, alteramos a idade mínima para 12 anos, para jovens acompanhados dos pais.
- No baile, teremos coquetel (com aproximadamente 8 tipos de salgados), jantar, bebidas à vontade e
bolo com sorvete.
- Na saída, haverá uma mesa de encerramento com doces, café e água.
- Música ao vivo.
Pedimos para que providenciem os convites até o dia 7/8, terça-feira.
“Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo”
Feliz Dia dos Pais!
Atenciosamente,
Laura Léo A. Ferreira e Equipe
Calendário de Agosto

01 – Reinício das aulas
06 a 14 – Recuperação Paralela
07 – Visita à Bienal do Livro – Fundamental II e Ensino Médio
11 – Baile de Gala do Centenário às 20h30
15 – Simulado e Avaliação Multi – 6º ao Ensino Médio
Evento Master – Laura e Meire
16 – Feira da USP – Ensino Médio – 13h às 16h
17 – Reunião Pedagógica às 13h30 (Professores da Manhã)
18 – Romaria Salesiana a Aparecida do Norte
21 – Entrada dos alunos às 7h50
Campanha de Matrículas
22 – Avaliação Substitutiva Mensal às 13h30
23 – Entrega das Notas para Secretaria
23 e 24 – Curso de Salesianidade – Colégio de Santa Inês (Laura/Meire/Patricia)
27 – Conselho de Classe (Não haverá aulas para o período da manhã)
30 – Entrega dos Boletins
1/9 – Plantão de Professores para os alunos do 6º ao Ensino Médio das 8h às 11h30

