Circular 07
São Paulo, 06/09/2018

Prezados Pais ou Responsáveis,
Setembro é o mês dedicado à Palavra de Deus, onde comemoramos o mês da Bíblia; e
este mês foi escolhido porque dia 30 é dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi um
grande biblista, traduziu a Bíblia dos originais para o latim, pois naquela época, era a
língua falada no mundo e usada na liturgia da Igreja.
A Bíblia é o fruto da comunicação entre Deus, que se revela, e a pessoa que acolhe e
responde à revelação. Por isso, a Bíblia é formada por histórias de um povo, o Povo de
Deus, que teve o dom de interpretar sua realidade à luz de sua presença e
compreender que a vida é um projeto de amor que parte de Deus e volta para Ele.
Chegamos no 3º trimestre. Época em que os estudos devem se intensificar para que
não haja surpresas no final do ano letivo. É tempo dos pais ou responsáveis
acompanharem mais de perto o estudo de seus (suas) filhos (as).
Em breve, iniciaremos as matrículas para 2019. Fiquem atentos às novidades!
Que este seja um mês florido como a Primavera, com sua beleza e transformações!
Atenciosamente,
Laura Léo A. Ferreira e Equipe
Calendário de Setembro
01 – Plantão de Professores – 6º ao Ensino Médio – 8h às 11h.
02 – Festival de teatro em Pindamonhangaba/SP.
05 – Reunião de Pais - Inf. e 2º ao 5º Ano do Fund. I às 19h.
06 – Apresentação de teatro “E se for verdade? ” – Fund. II e E.M.
07 – Feriado Independência do Brasil.
11 – Entrada dos alunos às 7h50.
14, 15 e 16 – Retiro Bíblico.
14 – Estudo do Meio – Santos – 1ª série do Ensino Médio.
Mostra de livros paradidáticos para professores – 11h às 17h30.
18 e 19 - 4º Simulado ENEM Salesiano – 3º Médio.
21 – Reunião Pedagógica às 13h30 (professores da manhã).
26, 27 e 28 – Enarse (Brasília).
28 – Av. Substitutiva Mensal.

