
 

    

     

Niterói-RJ, 04 de fevereiro de 2019. 

Estimados alunos, bem-vindos ao Colégio La Salle Abel! 
     Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 
 

Como Diretor do Colégio La Salle Abel, eu, IRMÃO JARDELINO MENEGAT, 

com alegria assumi em dezembro do ano passado a Direção desta renomada Instituição.  

      Este Colégio formou várias gerações ao longo dos seus 65 anos de existência, e 

entre tantas pessoas, certamente alguns familiares de vocês.   

Queremos fazer deste Colégio o melhor de Niterói, o melhor do estado do Rio de 

Janeiro e até mesmo do Brasil. Para isso, é necessário contar com bons professores, alunos 

estudiosos e infraestrutura adequada.  

Não temos dúvidas quanto a bons professores, nem duvidamos que os que optaram 

pelo Colégio La Salle Abel são bons estudantes. Quanto à infraestrutura, a Direção tem 

se preocupado em oferecer espaços educativos adequados.  

Portanto, com o tripé formado por professores de qualidade, alunos estudiosos e 

infraestrutura adequada, faremos do Colégio La Salle Abel o melhor Colégio.  

Por isso, 

Bem-Vindos ao Colégio La Salle Abel; bem-vindos à vossa casa. Este lugar é tão 

bonito e agradável de ESTUDAR, APRENDER E CONVIVER. Aqui é um espaço de 

educação humana e cristã de qualidade.  

O La Salle Abel é um espaço para acolher e ser acolhido, cuidar e ser cuidado, 

desenvolver nossas habilidades e competências.  

Esta Instituição é um espaço onde se transformam vidas pela educação humana, 

cristã e de qualidade. A educação humana e cristã de qualidade se faz com a colaboração 

de todos os que fazem parte da nossa comunidade educativa, isto é, alunos, professores e 

pessoal técnico-administrativo.  
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Aqui é um espaço onde a pessoa pode encontrar-se consigo mesma, com os 

outros e com Deus.  

O Colégio La Salle Abel que todos desejamos tem os “pés em Niterói”, mas 

queremos transcender este espaço e oportunizar que as pessoas realizem intercâmbios 

nacionais e internacionais. Vamos oportunizar encontros virtuais e presenciais com 

alunos e professores de outros colégios da Rede La Salle do Brasil e do mundo.  

O Colégio La Salle Abel tem o “coração nas pessoas”, pois queremos que as 

pessoas sejam valorizadas, queridas e amadas neste nosso espaço educativo. 

O Colégio La Salle Abel tem os “olhos para o mundo”, pois os nossos alunos 

precisam sonhar com projetos que transcendam Niterói, o estado do Rio de Janeiro e o 

Brasil. Queremos preparar o aluno para a vida e para o mundo.   

Este ano estamos celebrando 65 anos do nosso querido Colégio La Salle Abel. 

Realizaremos várias atividades para recordar o passado com gratidão, viver o presente 

com muita dedicação e olhar para o futuro com esperança.  

Temos que agradecer às pessoas que nos antecederam. Por isso, ao recordar o Ir. 

Amadeo, agradecemos a todos os que ajudaram a fazer do Colégio La Salle Abel uma 

grande escola. No entanto, também precisamos agradecer às pessoas que hoje fazem parte 

do Colégio La Salle Abel, pois são elas que estão fazendo a história do La Salle Abel do 

presente e do futuro. 

Neste ano também celebraremos os 300 anos da morte do Fundador da Rede La 

Salle em nível Internacional, São João Batista de La Salle. Graças à existência deste 

grande homem, hoje as escolas e universidades lassalistas estão presentes em 80 países e 

nos 5 continentes.  

Neste ano a Campanha da Fraternidade nos desafia a refletirmos sobre as Políticas 

Públicas e a citação bíblica inspiradora é do livro de Isaías, ´serás libertado pelo direito 

e pela justiça´.  

Aproveito para desejar a todos e a todas um muito bom ano letivo de 2019. Mais 

uma vez, desejo que todos sejam bem-vindos ao Colégio La Salle Abel.  

Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre!    

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor  


