Prezados Srs. Pais e Responsáveis,

Estamos no tempo quaresmal e aproximando-nos da Páscoa, que significa
renascimento, a ressurreição de Cristo. É tempo de reflexão sobre nossas ações, nossos
relacionamentos com familiares, nossa solidariedade com os outros e a busca de sermos mais
cristãos em um mundo com tantas provações e desafios.
Agradeço a Deus a oportunidade de retornar a uma Casa Salesiana e a confiança em
mim depositada para dar continuidade ao excelente trabalho realizado no INSA.
Agradeço de coração a acolhida e o carinho que todos manifestaram na minha
chegada, estou muito feliz em poder colaborar com o desenvolvimento dos nossos queridos
alunos em parceria com suas famílias.
Há 20 anos trabalhando com empenho na área educacional, fui trazida pelas mãos de
Nossa Senhora Auxiliadora, para contribuir com os educadores do INSA e proporcionar a
cada estudante carinho, dedicação e educação de qualidade.
Para que os Senhores tenham a oportunidade de me conhecer pessoalmente,
realizaremos reuniões de apresentação cujas datas e horários seguirão em comunicados
específicos.
Além disso, estou à disposição das famílias que desejarem uma reunião individual.
Conto com o apoio, participação e colaboração de todas as famílias pois, estamos
chegando ao fim do primeiro trimestre, momento de colher os frutos que foram plantados ao
longo dos meses que se passaram.
Realizadas as avaliações, teremos as recuperações paralelas com o objetivo de
proporcionar aos alunos mais oportunidades de aprendizagem.
Muito obrigada.
Thais Rípoli Lima
Diretora Pedagógica

-

05/04 - Manhã de Formação (2ª série do Ensino Médio) e Reunião de Representantes
de Classe (9º ano e Ensino Médio).

-

08/04 à 16/04 - Recuperação Paralela - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

-

11/04 e 15/4 - ENEM Salesiano - 3ª série do Ensino Médio

-

17/04 - Celebração de Páscoa. Os alunos do período da manhã sairão às 10h40

-

18/04 - Recesso Escolar

-

19/04 - Feriado

-

29/04 - Conselho de classe - não haverá aula para as turmas do Ensino Fundamental II
e Ensino Médio
Informamos que a Procissão de Ramos do dia 14/04, sairá às 10h do Educandário,

Rua Belém, 129.

