“Fazer o Bem sem aparecer. A violeta fica escondida, mas a gente acha o perfume. ”
Dom Bosco

Circular 01
São Paulo, 1º/2/2019

Prezados Pais ou Responsáveis,
É com muito entusiasmo, alegria e expectativas que iniciamos mais um ano letivo.
Nossos alunos começam o ano cheio de curiosidades, esperando por novas aprendizagens, novos
vínculos e novos sonhos!!!
2019 é o ano em que finalizamos as comemorações dos 100 anos do INSA. E como uma casa
salesiana é um lugar de festa, faremos uma missa especial do dia 16 de fevereiro, às 9h30, na
quadra da escola. Estão todos convidados!
Buscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da
Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade, a Campanha da Fraternidade
2019 terá início com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela
Justiça”.
Esperamos que 2019 seja um ano abençoado e iluminado por Deus e Nossa Senhora, do início ao fim.
Aproveitamos para dar as boas-vindas a todas as famílias que estão conosco começando uma parceria.
Abaixo, seguem calendários dos meses de janeiro e fevereiro.

Um grande abraço a todos,
Laura Leo A. Ferreira e equipe

JANEIRO
14 – Início das aulas – Integral
21 a 24 – Semana Pedagógica
25 – ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO – Feriado
28 – Início das aulas – Fundamental II e Ensino Médio
28 – Reunião de Pais da Educação Infantil ao 1º ano do Fundamental I às 13h30 – Reunião do 2º ao 5º ano
do Fundamental I às 14h30
29 – Início das aulas – Fundamental I – 1º ao 5º ano e Educação Infantil (apenas Infantil II e III)
30 – Início das aulas – Maternal e Infantil I
31 – Reunião de pais – ballet/jazz às 17h30
31 – Dia de Dom Bosco – Oratório
FEVEREIRO
07 – Reunião de Pais do Integral às 19h
12 – Reunião de Pais do 6º ano ao Ensino Médio às 19h
14 – Reunião de Pais do 1º ano do Ensino Fundamental I às 19h
16 – Missa de encerramento do Centenário às 9h30, na quadra do INSA.
20 – Palestra “Um novo olhar para a lancheira do seu filho”, Eliane Kina, às 19h
23 – Manhã Esportiva
26 – Manhã de formação – 6os, 7 os e 8 os anos
28 – Reunião de Pais do Infantil III às 19h

