Unindo esforços em busca do crescimento.
Prezados Pais e Responsáveis,
Estimados Estudantes e Caros Professores,
Findando o mês de setembro, cuja vivência nos recordou o nosso “entusiasmo diante da vida”, estamos entrando
em outubro, mês Missionário, rico em memórias e celebrações que nos ajudam a fortalecer nosso coração de entrega
ao amor de Deus e ao próximo. A recordação de grandes homens e mulheres da história da humanidade, nos motiva
a compreender a importância de ajudar o próximo, em atitude e perspectiva Missionária, além de nos recordar sobre
o valor da responsabilidade (destacamos a responsabilidade com os estudos e o cuidado com a própria formação).
Recordamos, assim, de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões (dia 1º); São Francisco de Assis (dia
04), que nos recorda a promoção da fraternidade e o respeito à natureza; Santa Teresa de Jesus, religiosa sábia,
patrona da Família Salesiana e dos professores (dia 15).
A devoção a Nossa Senhora Aparecida nos empolga a todos. Nossa Padroeira do Brasil (dia12) nos ajuda a refletir
sobre a simplicidade, a atenção aos mais pobres e esquecidos, o valor da família, os sacrifícios de nossa vida
peregrina, a pequenez de nossa vida e a grandeza do amor de Deus. Aproveitemos, também, neste mês do Rosário,
para renovar a prática tão familiar e carinhosa de rezarmos cotidianamente o santo terço, na certeza de que nossa
vida está nas mãos de Deus e sob os olhares de Maria.
Além de tantas memórias importantes, que alimentam nossa espiritualidade, recordamos algumas datas de nossa
programação pedagógica:
Ao longo desta semana, para os estudantes do Ensino Fundamental e médio, retomamos a sistemática das avaliações
parciais, conforme comunicação e programação enviada pelas coordenações pedagógicas.
No próximo dia 05/10, teremos em nossa escola, o processo de Adaptação e Sondagem para novatos, às 08h.
Maiores informações na Central de atendimento ou através do site: www.juvenaldecarvalho.com.br.
A premiação dos destaques acadêmicos, do segundo trimestre, acontecerá no próximo dia 10/10. Em breve será
enviado comunicado informando local e horário.
Em relação à segunda fase das Olimpíadas Internas, recordamos que teremos a de Matemática (11/10) e Linguagens
(18/10). Mais informações com a coordenação pedagógica de cada segmento.
Recordamos que neste mês teremos 2 feriados: dia 12/10 – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) e dia 14/10
– Antecipação do feriado alusivo ao dia do Professor (feriado letivo).
Os Crismandos de nossa escola estarão realizando seu retiro espiritual, em preparação para a Celebração da Crisma,
no dia 19/10, das 08h às 12h. Já a Celebração da Crisma será realizada no dia 27/10, às 09h, na Igreja Nossa
Senhora Auxiliadora.
De 28 a 31/10 vivenciaremos na escola uma vasta programação na semana da biblioteca, visando o fomento à
leitura e o estudo de temas pertinentes sobre a literatura brasileira. Confira programação no site da escola.
Neste segundo semestre, nos dias 30 e 31/10 teremos a segunda edição do Simuladão Salesiano; são convidados
à participação os estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio.
No dia 01/11 estaremos realizando o tradicional passeio do Beach Park. Em breve, via Agenda Edu, será enviado
comunicado contendo as informações e inscrição.
Recordamos, enfim, que no próximo dia 31/10 é o prazo limite para rematrículas com condições especiais. Não
deixe para última hora e garanta a sua vaga para 2020. Maiores informações na Central de Atendimento.
Confiando na proteção dos Anjos da Guarda (dia 2), que nos recordam que nós somos, por vocação, mensageiros
de Deus e guardiões das pessoas, assim, conclamamos a todos para que unamos esforços em busca do crescimento
das nossas crianças, adolescentes e jovens. Que a parceria, família e Colégio Juvenal de Carvalho seja de fato efetiva
e de sucesso.
Equipe Gestora.
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