Circular de
Agosto 2019
Palavras da Diretora
Prezados Senhores Pais/ Responsáveis,
É com especial e intensa alegria que damos início ao segundo semestre letivo. Embora estejamos em pleno inverno, estamos
vivendo dias de temperaturas relativamente altas e de ar muito seco. Vamos procurar nos hidratar bem para evitar possíveis
incômodos, esperando que haja melhoras nas condições climáticas.
Os nossos corações palpitam fortemente com o retorno dos nossos queridos alunos, a alma da Escola Caritas, e já vamos nos
preparando para a homenagem dos papais. Parabéns PAPAIS e que Deus abençoe a sua bela missão!
Não percam também as apresentações dos nossos alunos que prometem dar um show na MOSTRA CULTURAL ao final deste mês.
Ir. Bernadete Nakagawa - diretora

Calendário
DIA

SEMANA

Dia

Semana

ATIVIDADE
Atividade

HORÁRIO

05

2ª f.

Início das Aulas

Normal

09

6ª f.

Visita a Câmara Municipal de São Paulo Projeto Fraternidade e Políticas Públicas (6º anos ao Ensino Médio)

07h30 às 13h

10

Sábado

Comemoração Dia dos Pais

---

15

5ª f.

Missa de Aniversário Fundação Irmãs Caritas de Jesus e de
nascimento do Padre Antônio Cavoli

Manhã: 08h
Tarde: 15h30

17

Sábado

Romaria à Aparecida do Norte da Família Salesiana

05h30 às 19h

31

Sábado

Mostra Cultural

10 às 16h

Fique por dentro

Comemoração do Dia dos Pais
Nosso encontro especial entre pais e filhos dos alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental (1º ao 5º anos) está marcado para o dia 10 de Agosto nos seguintes
horários:
Fundamental I - Turmas da manhã: das 8h30 às 10h
Educação Infantil: das 10h às 11h30
Fundamental I -Turmas da tarde: das 11h30 às 13h

Visita a Câmara Municipal de São Paulo – Projeto Fraternidade e Políticas Públicas
No dia 09 de agosto, os alunos do 6º anos ao Ensino Médio visitarão a Câmara Municipal de São Paulo,
vivenciando a dinâmica de uma sessão de plenária da câmara com a apresentação de projetos
desenvolvidos ao longo do 1º semestre. A atividade acontecerá em horário letivo.

Recordação Escolar 2019
Entre os dias 12 a 15 de agosto a empresa School Picture realizará na escola a captura de fotos dos
alunos para a Recordação Escolar e futuro material de identificação.
Pedimos aos alunos que não faltem neste período e venham uniformizados.

Missa de Aniversário Fundação Irmãs Caritas de Jesus e de nascimento do Padre Antônio Cavoli
Convidamos os alunos, educadores e pais a participarem da Missa de aniversário Fundação Irmãs Caritas de Jesus e de
nascimento do Padre Antônio Cavoli , no dia 15 de Agosto, às 08h00 para as turmas da manhã e às 15h30 para as
turmas da tarde, no Teatro Caritas.
É com muita alegria que contamos com sua presença!

Romaria a Aparecida do Norte da Família Salesiana
A Romaria acontecerá no dia 17 de agosto, sábado. Ela é aberta para toda a Família Salesiana, e a Escola
Caritas também faz parte deste grupo.
Haverá concentração na chegada, seguida de caminhada até o Santuário e missa ás 12h00. Quem quiser
reservar sua vaga, poderá entrar em contato com a Equipe de Pastoral. Vagas Limitadas.
Valores: R$ 55,00 por pessoa / R$ 50,00 para família (4 pessoas) / R$ 45,00 para alunos e funcionários
Caritas

Mostra Cultural
Durante a 11ª Mostra Cultural, convidamos a todos para explorar o mundo da música e das diferentes obras
clássicas e contemporâneas que preenchem o universo da nossa imaginação. Além disso, apresentaremos diversos
trabalhos literários e científicos voltados para a descoberta e desenvolvimento cultural de nossos alunos.
Não percam!
Data: 31/Agosto das 10h às 16h.

Formação de Educadores Caritas
Ao longo dos meses de julho e agosto, a preparação e formação continuada aos educadores é intensa.
Acompanhem as principais ações:
31/julho – Formação – Gestão de Processos / Planejamento pedagógico
01/agosto – Treinamento em Primeiros Socorros
03/agosto – Formação Metodológica – Sistema Poliedro
21/agosto – Treinamento 2ª Etapa – Formação Mind Makers (pensamento computacional)

Apresentação de Teatro – Moana
A apresentação dos alunos do 9º anos do Ensino
Fundamental ao final da Mostra Cultural deste ano
será inspirada na animação Moana – Um mar de
aventuras.
Data: 31/agosto – 15h00 – Teatro Caritas

Preparação para os Vestibulares - Simulados
ENEM
A retomada nos estudos e preparação continuam!
Fiquem atentos às datas de simulados:
17 e 24/agosto – sábados – Ciclo ENEM – 2ª e 3ª
série Ensino Médio
26/agosto – 2ª feira – Ciclos 9º ano e 1ª e 2ª série
Ensino Médio
Bons estudos!

Reserva Premium
Fiquem atentos, pois logo lançaremos a campanha Reserva Premium. Não percam os benefícios de
antecipar a reserva de vaga do seu filho para o próximo ano.
E ainda, teremos muitas novidades para 2020. Não deixe de conferir!
Rua Pedro Paulino dos Santos, 157
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