Circular de
maio 2019
Palavras da Diretora
Prezados Senhores Pais/ Responsáveis,
Maio é um mês muito especial porque nos lembramos com especial carinho das mamães, de Nossa Senhora e de muitas flores.
PARABÉNS, MAMÃES!
Temos, porém, uma comemoração muito importante da abolição da escravatura com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio
de 1888.
Infelizmente, a discriminação racial ainda está muito presente em nossa sociedade. Faço o convite de criarmos mecanismos de
conscientização e educação para ajudar a erradicar completamente qualquer tipo de preconceito racial ou de cor e que nos
sintamos todos irmãos, filhos do mesmo Pai.
Ir. Bernadete Nakagawa - diretora

Calendário
DIA

SEMANA

Dia

Semana

ATIVIDADE
Atividade

HORÁRIO

01

4ª f.

Feriado - Dia do Trabalho

Não haverá aula

03

6ª f.

Visita à Paranapiacaba – Turmas do 6º ao 8º anos

7h20 às 16h30

11

Sábado

Comemoração Dia das Mães

---

24

6ª f.

Missa em louvor a Nossa Senhora Auxiliadora

Normal

28

3ª f.

Passeio ao Aquário de São Paulo - Maternal e Pré I

13h às 17h

30

5ª f.

Disney On Ice (Ibirapuera) – Pré II aos 4º anos

12h15 às 18h00
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Fique por dentro

Dia das Mães
Nosso encontro especial entre mães e os alunos da educação infantil e ensino fundamental
(1º ao 5º anos) está marcado para o dia 11 de maio 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
Anote na agenda!
Missa em louvor a Nossa Senhora Auxiliadora
Com grande alegria, convidamos toda comunidade educativa para celebrar juntos a missa em
louvor a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da família Salesiana, no dia 24 de maio, sextafeira, no período da manhã às 08h00 ou no período da tarde às 15h30 no auditório da escola.
É com muita alegria que contamos com sua presença!
Campanha Solidária 2019
Lembramos que a pastoral está promovendo a campanha solidária de alimentos em prol da
Pastoral da criança de Vila Bela e Oratório Caritas, basta arrecadar 1 kg de alimento não
perecível nos dias dos eventos da escola. O próximo evento será no dia 11, na comemoração
do dia das mães. Caso, não consiga trazer neste dia, poderá trazer outros momentos
oportunos. A pastoral agradece, desde já, o apoio e a gentileza de toda comunidade
educativa.
Participe!
Passeios Culturais - 1º Semestre
Já foram enviados os comunicados específicos com os detalhamentos das atividades culturais previstos para o
1º semestre. São Elas:

03/maio - Visita à Paranapiacaba – Turmas do 6º ao 8º anos - das 7h20 às 16h30
Devido às condições climáticas, o passeio foi transferido de abril para esta data de 03/maio. O objetivo da atividade é
conhecer um pouco mais da história do nosso estado de São Paulo, seu processo de expansão além de estar em contato
com a natureza, por meio de trilhas e pelo passeio pelo centro histórico de Paranapiacaba.

28/maio - Passeio ao Aquário de São Paulo – Maternal e Pré I - das 13h às 17h
Fazer a visita ao Aquário de São Paulo é sempre uma oportunidade de conhecer mais sobre a biodiversidade de nosso
planeta, ou seja, um grande espetáculo natural.
ATENÇÃO: o prazo de inscrição e pagamento para o passeio foi prorrogado até o dia 10/maio.

30/maio - Disney On Ice (Ibirapuera) – Pré II aos 4º anos - das 12h15 às 18h00
Nossos alunos terão a oportunidade de conhecer o Ginásio do Ibirapuera e a montagem desse magnífico show produzido
pela Disney sobre o gelo.

Formação de Educadores Caritas
Com o objetivo de formação continuada dos educadores da Escola Caritas, neste mês de
maio realizaremos as formações com os nossos educadores no projeto Escola da
Inteligência e Sistema Poliedro.

