
 
 

 
 
 

 
           Circ. 01/2016 
 
  Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2016 
 
  Prezados Senhores Pais ou Responsáveis 
 

Iniciamos o ano letivo de 2016 acolhendo com muita alegria os novos alunos e suas famílias e também os 

alunos e familiares que já estão conosco há algum tempo. Sejam todos bem-vindos, nós do Auxiliadora nos sentimos 

honrados e felizes em recebê-los. 

“Estamos vivendo no tempo da misericórdia... Há tanta necessidade hoje de misericórdia, e é importante que 

os fiéis leigos a vivam e a levem aos diversos ambientes sociais. Adiante!". (Palavras do Papa Francisco) e nós, escola 

católica temos que ter esse compromisso. 

Primeiramente, agradecemos a Deus a rica oportunidade de recomeçar mais um ano de trabalho em meio às 

crianças e jovens. É um privilégio ter a missão de educar e colaborar na formação das novas gerações e isso, nós, 

educadores(as) salesianos(as), assumimos com alegria, entusiasmo e muito amor. Cada educando(a) que aqui chega 

é um presente, é um dom divino, que vem para crescer e aprender, mas traz suas riquezas, seus dons e talentos que 

muito nos enriquecem.. Por isso, temos o compromisso de oferecer-lhes o que temos de melhor e sermos parceiros 

dignos de suas famílias. Começamos as aulas motivados e cheios de esperança, após o intenso Planejamento 

Pedagógico Pastoral, realizado por meio de estudos, partilhas, programações e projetos. 

Este é um ano de mudanças e inovações que conta com o apoio e a dedicação de cada membro da 

comunidade educativa. Mas acima de tudo é um ano para alargar nossos olhares, ampliar nossa prática pedagógica e 

fortalecer a formação integral de qualidade.  

Para conhecimento, informamos as seguintes funções, a responsável pela Orientação Pedagógica da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I é a Profª Camila Bonome Masson e assume a Orientação Pedagógica do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio a Profª Danielle P. Rosa Minto; a Orientação Educacional da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I a Profª Gislaine Cristina da Silva Fernandes, a Orientação Educacional do Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio é a Profª Monalisa Garcia Biagini e a Coordenadora de Pastoral é a Ir. Cleonice Ap. Lourenço. Uma 

equipe bastante empenhada e entusiasmada com a assessoria que lhes compete. Desejamos a todas um trabalho de 

eficiência, assim como aos professores e funcionários. 

  Informamos a seguir as próximas atividades do Colégio: 

 17/02 (quarta-feira): às 19h30, no Teatro Auxiliadora, Reunião de Pais dos alunos dos 6os anos até a 3a 

série do EM. 

 15/02: Nesta semana tem início os Treinos Esportivos. 



 27/02 (sábado): Manhã de Integração entre Pais e Filhos para alunos do minimaternal à 3ª série do Ensino 

Médio. (Posteriormente receberão um comunicado com maiores informações). 

 02/03: Encontro Salesianidade para professores e funcionários do colégio. 

 12/03: Sábado letivo às 7h10. Aula para os alunos do EFII e EM. 

 16/03: Celebração de Páscoa: Professores e funcionários. 

 19/03: Manhã de Formação (Para os alunos do EM) (Posteriormente receberão um comunicado com maiores 

informações). 

 21 a 23/03: Celebrações de Páscoa para os alunos (horário escolar). 

 24 a 27/03: Páscoa Juvenil para os alunos. 

 24/03: Quinta-feira Santa – Recesso Escolar. 

 25/03: Paixão de Cristo – Feriado. 

 27/03: Páscoa. 

 09/04: Sábado Letivo às 7h10. Reforço para os alunos convocados - EFII e EM. 

 11 a 27/04: Período de Provas Trimestrais. 

 16/04: Sábado letivo às 7h10. Simulado para os alunos (Alunos do EFII e EM) 

 22/04: Recesso Escolar. 

 28/04: Provas de 2ª chamada. 

 29/04: Encerramento do 1° trimestre. 

 

  Também relembramos que todos os alunos do Colégio receberam o Manual das “NORMAS E 

ORIENTAÇÕES”, que primam pela boa organização e pela feliz convivência escolar. Temos a certeza de que os pais 

serão nossos parceiros no seu cumprimento. Os alunos dos 6os anos até a 3ª série do Ensino Médio receberam o 

calendário escolar com as datas das propostas avaliativas. 

  Informamos, também, que as aulas se desenvolverão normalmente e que para o bom êxito escolar é 

necessário que os alunos cumpram com responsabilidade suas tarefas de casa, todos os dias, o que é 

fundamental para evitar falhas no processo de aprendizagem. 

  Um grande abraço. 

  Atenciosamente 

Luciana Tomaz Marques Orsini 

Diretora do Colégio Auxiliadora de Ribeirão Preto (SP) 

 


