CIRCULAR INTERNA nº 04/2021

Teresina, 08 de fevereiro de 2021.

DA: Direção Geral – Professora Orlane Damasceno
AOS: Srs. Pais e Alunos da Família Madre Savina
ASSUNTO: Agradecimento

“Somente é grande o que se faz com grande amor”.
Savina Petrilli

Na Alegria de Jesus o Bom Pastor, Agradecemos a TODOS, que caminharam conosco na “FESTA” destes primeiros dias de retorno às Aulas, tornando o Ano Letivo de 2021, uma ocasião especial
para demonstrarmos nossa Gratidão e Reconhecimento a Deus, pelo Dom da Vida, da nossa Saúde, de
sermos “Família” e por tudo o que podemos fazer e receber em “Seu Nome!” E neste reencontro do
Aprendiz com o Mestre, da Curiosidade com o CONHECIMENTO, da Motivação com o Incentivo, é também o momento de integração ao Ambiente Escolar, de rever colegas e amigos, de fazer novas amizades e abraçar sem reservas esse Mundo de Saberes Múltiplos, que levará VOCÊ QUERIDO ALUNO,
QUERIDA ALUNA, à realização dos seus Sonhos e a plenitude dos seus Objetivos e Metas.
Lembremo–nos, que a Parceria Escola e Família é fundamental para uma Aprendizagem significativa, que traga ao educando os resultados positivos desejados por todos nós e, fortalecidos na Fé que
nos move a Educarmos à Luz da PALAVRA, somos esta Abençoada Família de Deus que caminha
UNIDA apoiando a construção do presente e do futuro dos nossos Filhos e Alunos.
Seguros e confiantes em direção ao “NOVO, ao RECOMEÇO”, construiremos o Conhecimento, valorizando todas as situações diversificadas dessa nova forma de Ensino e Aprendizagem, sempre na
observância da necessária associação com as experiências vivenciadas nas séries anteriores, em especial no Ano de 2020 e assim, com os Recursos Tecnológicos e Metodologias das Plataformas Educacionais que Desenvolvem o Ensino Híbrido, a Educação, Formação e Evangelização da nossa Escola, continuará sendo alicerçada nos Valores, Princípios e Virtudes Cristãs, que enriquecem nossa Missão de
Educadores Madre Savina, na formação de cidadãos éticos, humanizados e felizes...
Renovamos aqui nosso compromisso com os Senhores, com nossas Crianças e Jovens de construirmos juntos o Desenvolvimento Integral de suas habilidades e competências, capacitando-os ao enfrentamento de todos os desafios dos “Novos Tempos”...
Que o Senhor da Vida e da nossa Escola, nos conduza na Paz e Bênçãos de Jesus Cristo!
Tenhamos um excelente Final de Semana! Obrigada!
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