Circular de
setembro 2019
Palavras da Diretora
Prezados Senhores Pais/ Responsáveis,
Tivemos um mês bastante intenso com muitas atividades em agosto com a homenagem aos pais, visita dos alunos à Câmara
Municipal de São Paulo, algo inédito em toda a história da Câmara, a visita das irmãs de vários países que vieram para a
“Reunião Internacional de Missão” das Irmãs Caritas e fechamos o mês com a Mostra Cultural onde os alunos mostraram todo o seu
potencial. Tudo isso é motivo para dar graças a Deus.
Em setembro, sobretudo com o início da Primavera, vamos redobrar os cuidados para evitar as doenças respiratórias
principalmente os que já são propensos a isso.
E os pequenos da educação infantil já estão se preparando para a 8ª MINI GINCANA POLIESPORTIVA que vai acontecer ao final
deste mês. Aguardem e participem.
Ir. Bernadete Nakagawa - diretora

Calendário
DIA

SEMANA

Semana

Dia

ATIVIDADE
Atividade

HORÁRIO

10

3ª f.

Ação de Saúde Bucal – Projeto QS Kids na Escola Caritas

Normal

16 a 20

--

Semana de Profissões e Orientação Vocacional

Normal

21

Sábado

Escola da Inteligência - Encontro da Família

9h às 11h30

21

Sábado

Prova de Bolsa 2020

9h às 11h (Externos)
13h às 15h (Internos)

22

Domingo

8ª Mini Gincana Poliesportiva

9h às 12h
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Ação de Saúde Bucal – Projeto QS Kids na Escola Caritas
No dia 10 / setembro receberemos a equipe do Grupo Qualidade em Saúde que vem
proporcionando às escolas parceiras atividades de formação educacional e ações de
prevenção odontológica. Os alunos da educação infantil aos 5º anos anos do ensino
fundamental participarão deste projeto neste dia. As atividades acontecerão em horário
regular de aulas.
Semana de Profissões e Orientação Vocacional
De 16 a 20 de setembro, os alunos do 9º ao Ensino Médio participarão de palestras e
workshops sobre profissões e orientações sobre ingresso nas universidades e faculdades.
Escola da Inteligência – Encontro da Família
No sábado, dia 21, realizaremos mais um Encontro da Família dentro do Projeto da Escola da
Inteligência. Não esqueça de reservar esta data. O horário desta atividade será das 9h às
11h30. Esperamos todos vocês.
Bolsas de Estudos 2020 – Ensino Médio
A prova de bolsa de estudos para ingressantes ao Ensino Médio (1ª a 3ª séries) será realizada
no dia 21/setembro, sábado nos seguintes horários:
9h às 11h – candidatos externos
13h às 15h – alunos da Escola Caritas (internos)
Nos horários de prova, realizaremos a reunião de pais para esclarecimentos e orientações
gerais sobre o processo de bolsa e proposta pedagógica 2020.
8ª Mini Gincana Poliesportiva
Com grande alegria, já estamos nos preparativos para mais uma edição da Mini Gincana
Poliesportiva com os alunos da educação infantil, maternal ao pré II. Agende-se:
22/setembro – domingo – 9h às 12h
E atenção, o prazo para confirmação de participação é até o dia 13/Setembro 6ª feira
(verificar a ficha de inscrição na agenda). Contamos com a participação de todos!
Reserva Premium 2020
No início deste mês estaremos encaminhando, via agenda, os documentos para a Reserva
Premium.
Fiquem atentos e não percam os benefícios de antecipar a reserva de vaga do seu filho
para o próximo ano!

