
 

Nova Araçá, 06 de setembro de 2019. 
Circular nº 07/2019 

Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15) 

Prezados pais ou responsáveis:  

Estamos em setembro e, no Brasil, já é uma tradição que este mês seja lembrado como o “Mês da Bíblia”.  Setembro foi escolhido 
pelos Bispos do Brasil como o mês da Bíblia, em razão da festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30.  São Jerônimo, que viveu 
entre 340 e 420, foi o secretário do papa Dâmaso e por ele encarregado de revisar  a tradução  latina da Sagrada Escritura. Essa 
versão latina feita por São Jerônimo recebeu o nome de Vulgata, que, em latim, significa popular  e o seu trabalho é referência 
nas traduções da Bíblia até os nossos dias.  

Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a  fundo a Palavra de Deus, a amá-la, cada vez mais e a fazer 
dela, cada dia, uma leitura meditada e rezada.  É essencial ao discípulo missionário o contato com a Palavra de Deus para ficar 
solidamente firmado em Cristo e poder testemunhá-lo no mundo presente, tão necessitado de sua presença. “Desconhecer a 
Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo  é 
indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e 
toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus. 

SETEMBRO – 2019   
“Vossas conversas sejam edificantes.” Madre Clélia 

02/09   Segunda-feira   
• 3º trimestre 

• Aulão do 9° Ano no auditório do Colégio, com a presença de todos os 
educadores. 

04/09   Quarta-feira   • Recuperação de Notas. 

05/09   Quinta-feira   • Recuperação de Notas. 

06/09   Sexta-feira   

• Recuperação de Notas. 

• 1ª sexta-feira do mês, dia de reparação, homenagem ao Sagrado Coração de 
Jesus. 

• Homenagem à Pátria e arreamento da bandeira, na praça, em frente à Igreja 
Matriz de Nova Araçá, educandos do Infantil e Fundamental I.  

07/09   Sábado   Dia da Pátria – feriado Que Nossa Senhora abençoe a nossa Pátria.  

09/09   Segunda-feira   • Recuperação de Notas. 

10/09   Terça-feira   • Recuperação de Notas. 

11/09   Quarta-feira   
• Setembro amarelo – Educandos da 2ª Série farão um momento de 

conscientização junto ao posto de saúde de Nova Araçá às 8h e também para 
todos os educandos do Colégio às 9h. 

16/09   Segunda-feira   
• Entrega de Boletins e Pareceres, para os pais dos educandos do Infantil ao 

5°Ano, às 17h20 até as 19h. 

17/09   Terça-feira   
•  Entrega de Boletins, para os pais dos educandos do Ensino Médio, das 8h às 

11h30min. 

18/09   Quarta-feira   • Visita de Nossa Senhora de Fátima no Colégio Mater Amabilis às 7h30min. 

19/09   Quinta-feira   

• Entrega de Boletins, para os pais dos educandos do Fundamental II, 6° ao 9° 

Anos a partir das 9h às 11h30min. 

• Projeto 2020, dos educandos do Fundamental II, 6° ao 9°, aberto aos pais a 

partir das 9h, nas salas de aula. 



• Projeto 2020, do Infantil ao 5° Ano, aberto aos pais, a partir das 15h30min até 

as 17h. 

20/09   Sexta-feira   • Dia do Gaúcho - Feriado no RS - Não haverá aula.  

26/09   Quinta-feira   
• Formação Continuada SOP EF II e EM – Serviços técnico de Orientação 

Pedagógica.  

• 2ª Chamada, no contraturno. 

27/09   Sexta-feira   
• Formação Continuada SOP EF II e EM – Serviços técnico de Orientação 

Pedagógica.  

   
Relembrando 

Reforçamos nosso compromisso comum entre Escola e Família de, juntos continuarmos avançando na oferta de uma 

Educação de prima pela Qualidade e que transpõe os limites da Escola, como vem acontecendo nos últimos anos. Parabenizamos 

os educandos, pais, educadores e toda equipe pedagógica que fizeram parte integrante do processo de aprendizagem até final do 

segundo e início do terceiro Trimestre. 

Lembramos os pais da importância de sempre acompanharem seus filhos, no processo Ensino/ Aprendizagem, pois a 

família presente faz uma grande diferença na vida escolar dos educandos. Portanto, esperamos todos os pais na entrega do 

Boletim na data acima prevista.  

 Enviaremos comunicado aos pais para o atendimento junto aos educadores e equipe técnica pedagógica. Não 

deixemos para última hora o que podemos fazer e prevenir hoje! Desde já agradecemos a todos que se fizerem presentes sempre 

que convocados. 

AGRADECIMENTO 

A Direção do Colégio, agradece a presença dos pais por ocasião do dia dos pais. Nosso agradecimento a todos que se 

fizeram presentes também na Celebração Eucarística na Paróquia. Que o Coração de Jesus continue abençoando e fortalecendo 

todos os pais e suas famílias. 

Atenciosamente, 

                                                                               Ir Roselâne Veber - Direção 
 

 


