Parnamirim, 30 de novembro de 2017.
“Deus se faz homem para que o homem se deifique; assume a nossa humanidade, para dar-nos, em
troca, a sua divindade”
(Santo Atanásio)

Caros alunos, pais ou responsáveis,
Saudações a todos!
O Colégio Salesiano Dom Bosco, em seu projeto evangelizador, tem por missão contribuir para o processo de
formação integral dos educandos, a fim de que possam atuar na sociedade como cidadãos éticos, solidários e
participativos.
Chegamos rapidamente ao final do ano. O tempo corre velozmente. Fica-nos a impressão do dever cumprido, pois
aceitamos os desafios incansavelmente e nos propomos a reavaliar o que não foi possível fazer.
Importa contar sempre com predisposição para refletir sobre a jornada do dia a dia. Melhor ainda é concluirmos,
ao final, que tivemos um saldo positivo de crescimento e aprendizado. No geral, este foi um ano de muitos desafios, mas
também de alegrias e realizações incontáveis. Por isso, estamos felizes.
Com a chegada do final do ano e proximidade das férias, as famílias precisam organizar as programações. Fiquem,
portanto, atentos às seguintes datas:
Dia 30/11 – Encerramento das atividades letivas do ano de 2017.
Dia 01/12 – RECESSO ESCOLAR.
Dia 04/12 – Entrega do resultado do III Trimestre, em sala de aula.
• Fundamental I - das 13h30 às 17h00 1°ano (entrega dos relatórios).
Do 2° ao 5°anos (boletim).
• Do Fundamental II ao Ensino Médio: das 08h00 às 12h00.
Dia 05/12 – Aula da Saudade do PRÉ 2017 – 16h00.
De 05 a 15/12 - Período de Recuperação Final (aulas e provas).
Dia 06/12 - Missa de Formatura do PRÉ 2017 – 19h00.
De 06 a 28/12 – Matrícula dos alunos veteranos – das 08h00 às 17h00.
Dia 07/12 – Comenda Domingos Sávio – 19h00.
Dia 08/12 – Feriado Imaculada Conceição de Maria.
Dia 16/12 – Sondagem com os alunos novatos – das 07h30 às 12h30.
Dia 21/12 – Entrega dos Boletins – Resultado REC. FINAL – das 07h30 às 12h00 (Ensino Fundamental I e Ensino
Médio). Neste dia NÃO HAVERÁ expediente no turno vespertino, a entrega dos resultados ocorrerá somente pela manhã.
Dia 29/12 – NÃO HAVERÁ atendimento ao público. Retornaremos no dia 02 de janeiro de 2018, com atendimento
das 08h00 às 17h00.
Dia 22 de janeiro de 2018 – Início das Aulas para todos os níveis de ensino do Fundamental I à 3ª série do Ensino
Médio.
Agradecemos a confiança em nós depositada. Participamos da educação de nossas crianças e jovens com júbilo –
e comemoramos satisfeitos este ano de trabalho, cooperação, confiança e dedicação.
Desejamos a todos os educandos e familiares um Natal com muita alegria, saúde e felicidade. Que, em 2018, os
sonhos e ambições se realizem!
Com a ajuda de Deus, estaremos unidos em 2018 para continuarmos a construir a FAMÍLIA SALESIANA no Dom
Bosco de Parnamirim.
Um abraço a todos!
Boas férias!
Gracinha Ramos
Coordenadora-Geral

