amados. A

“Os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são
primeira felicidade de um menino é saber-se amado”

Dom Bosco
Circular 08
São Paulo, 04/10/2018

Prezados Pais ou Responsáveis,
O mês de outubro se inicia cheio de atividades na comunidade educativa. Na 1ª semana, a escola
promoveu a Ecoweek, com jogos, oficinas, exposições, tudo voltado para a Educação Ambiental,
comemorando os 100 anos do INSA e 11 anos do NEA, nosso Núcleo de Educação Ambiental.
Não podemos esquecer da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Comemoramos o seu dia no
próximo dia 12 de outubro, pedindo sempre sua benção à nossa escola, alunos, familiares e toda nação
brasileira!
Também no dia 12, comemoramos o Dia das Crianças e, para isso, teremos muita diversão no período
que antecede essa data. Que Deus ilumine e proteja todas as nossas crianças!
E como o mês de outubro é repleto de comemorações, citamos aqueles que são essenciais para nós: os
professores. Dia 15 comemoramos o dia daquele que nos ensina, que agrega, e que faz de nossos
estudantes a esperança de um mundo melhor. Feliz dia dos professores e o nosso muito obrigada a
cada um de vocês!
Nossa campanha de matrículas já se iniciou. Os alunos receberam, na última semana, todo material
informativo referente à rematrícula 2019. Pedimos para que leiam com bastante atenção e façam a
matrícula o quanto antes para organizarmos as classes em 2019.
Esperamos estar junto de vocês novamente no próximo ano. Agradecemos a parceria e confiança em
nosso trabalho.
Atenciosamente,
Laura Léo A. Ferreira e Equipe
Calendário de Outubro
1 a 4 – Ecoweek.
5 – Aulas suspensas para o período da tarde (eleições).
Reunião Pedagógica às 13h30 para professores da manhã.
5 e 10 – 1º Jogos solidários interclasses – Fundamental II e Ensino Médio.
6 – Manhã Esportiva.
8 – Aulas suspensas para o período da manhã (eleições).
8 a 11 – Semana da Criança.
11 – Entrada dos alunos às 7h50.
12 – Feriado de Nossa Senhora Aparecida.
15 – Recesso dia dos Professores – Não haverá aula, exceto para o integral
18 – Reunião de Pais:
9º ano do Fundamental II às 19h00;
2ª série do Ensino Médio às 20h00.

20 – FEST.
23 a 26 – Viagem de formatura – 9º ano (aula normal para os demais alunos).
25 – Formatura PROERD – 5os anos do Ensino Fundamental I.
26 – Passeio sítio 6os e 8os anos (prêmio festa junina).
26 – Aulas suspensas para o período da tarde (eleições – 2º turno).
29 – Aulas suspensas para o período da manhã (eleições – 2º turno).
31 – Rito de Passagem – 5os anos do Ensino Fundamental I.
31 – Av. Substitutiva Mensal, às 13h30.

