COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Circular Janeiro/2020
Do Colégio Nossa Senhora da Piedade
Aos Senhores pais, mães e/ou responsáveis.
Assunto: Boas Vindas / Programação Mensal/Comunicados
Srs. Pais, Mães e/ou Responsáveis, PAZ E BEM!

Lagarto (SE), 31 de janeiro de 2020.

Iniciamos o ano letivo de 2020! Bem-vindos ao CNSP! Feliz retorno aos que aqui já estavam e boas-vindas aos
novos alunos! Sintam-se “esperados e carinhosamente acolhidos” famílias e educandos, para juntos, continuarmos
construindo uma “Educação para a vida”. É uma alegria imensa contar com a vossa presença para a caminhada de mais
um ano letivo. Obrigada por nos escolher e confiar a educação dos seus filhos ao nosso colégio.
Preparamos o novo ano letivo com cuidado, empenho e muito critério, a partir da caminhada do ano anterior, em
que tivemos acertos e aprendizados para melhoria do serviço que oferecemos.
Um novo ano acadêmico nos espera! Coloquemos toda nossa motivação e confiemos na ação da graça para que
tudo transcorra na paz e no bem, na busca da formação humano-cristã dos nossos alunos. Ao longo do ano, esperamos
encontrar-nos com cada família, pessoalmente e através destas “Circulares” escritas de maneira a partilhar a vida escolar.
Como ocorre no final de todos os anos, há uma movimentação de Irmãs na Congregação, que justifica a chegada de
Irmã Renata a nossa comunidade, para somar com a Missão aqui realizada, assumindo o SOR (Serviço de Orientação
Religiosa) e as aulas de Ensino Religioso. Ocorrem também mudanças na coordenação da Educação Infantil em que
acolhemos a professora Maisa Fontes na coordenação do turno matutino (assumirá a partir do dia 23 de março, quando
retorna da licença maternidade) no turno vespertino, permanece a coordenadora Larissa Loiola. A todos, nossos
agradecimentos pela grande colaboração na obra educativa desta Casa. Com as novas presenças - famílias, alunos,
educadores, coordenadoras e Irmãs - nos sentimos enriquecidos e iniciamos o ano escolar, sob as bênçãos de Deus e da
nossa Mãe da Piedade.
DETALHES ORGANIZACIONAIS
✓ Aqueles que deixaram pendências na secretaria (transferência, fotos, material escolar, etc.), bem como aqueles que
não receberam os carnês de pagamento, compareçam à secretaria do colégio;
✓ Atenção à pontualidade dos horários de início e término das aulas por etapa:
7:30 às 11:30 (matutino) – 13:00 às 17:00 (vespertino) – Educação Infantil
7:15 às 11:45 (matutino) – 13:00 às 17:30 (vespertino) – Ensino Fundamental I e II
Obs.: São 15 minutos de tolerância na chegada.
✓ O uso do UNIFORME COMPLETO é obrigatório. Atenção às cores dos sapatos e tênis, assim como a altura das
saias (os alunos que não observarem esses detalhes, conforme nosso contrato, não poderão adentrar às salas de aula).
AGENDA MENSAL
Dia 04/02
Primeira Reunião Pedagógica com os pais do Fundamental I (às 19h);
Dia 05/02
Primeira Reunião Pedagógica com os pais da Educação Infantil (às 19h);
Dia 06/02
Primeira Reunião Pedagógica com os pais do Fundamental II (às 19h);
Dia 21/02
Grito de Carnaval (a partir das 8h / saída da Praça do Rosário);
Dia 24 e 25/02
Feriado de Carnaval – NÃO HAVERÁ AULA;
Dia 26/02
Quarta-feira de cinzas (DIA SANTO) - NÃO HAVERÁ AULA;
Dia 28/02
Aula normal – Missa / Aniversário do CNSP; Abertura da Campanha da Fraternidade (programação
interna/Missa).
Dia 28/02
Lanche Coletivo/Comemoração dos aniversariantes dos meses de Janeiro e Fevereiro (Educação
Infantil – programação interna)
Quanto ao nosso GRITO DE CARNAVAL, estamos nos organizando para colocar o “Bloco na avenida” com toda
a animação e muito Frevo, que garantirá a alegria dos foliões. Alunos, família e eternos alunos são convidados a
participarem desse momento. As Camisas do Bloco CNSP estarão disponíveis na secretaria do Colégio (a partir de
07 de fevereiro) ao preço de R$ 20,00. Não deixe para adquirir na última hora! Informamos ainda que na quinta-feira,
dia 20, teremos programação interna para as crianças da Educação Infantil com Bloquinho carnavalesco.
Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos procurar a secretaria do Colégio.
Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde.
Afetuoso e fraternal abraço.
Ir. Leidiana B. de Lima
Diretora
------------------------------------- Recortar e devolver ao professor (a) ----------------------------------CIÊNCIA DE RECEBIMENTO
Eu __________________________________________________________ responsável pelo
aluno (a) _________________________________ Ano ______. Confirmo o recebimento da
circular nº Janeiro/2020.

