
  

 
 

 

Estimados Alunos, Professores e Colaboradores. 

 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. A reflexão de hoje 

é sobre a Mostra Multicultural, o Prêmio Perseverança, a conclusão do Mês Rosa e o mês de 

outubro que é mês missionário.  

No sábado, dia 19 de outubro, o Colégio La Salle Abel viveu um dia especial, a MOSTRA 

MULTICULTURAL. Em pleno sábado, o Colégio La Salle Abel esteve movimentado com a 

presença muito significativa de pais, professores, colaboradores e alunos. O empenho e a dedicação 

dos alunos, professores e colaboradores fizeram a diferença. A presença de alunos, familiares, 

professores e colaboradores merece o reconhecimento da Direção. A qualidade e a quantidade de 

trabalhos dos alunos demonstraram o empenho e a dedicação dos nossos queridos professores e 

alunos.  

Uma vez mais, recebam o agradecimento da Direção do Colégio pelo trabalho realizado na 

Mostra Multicultural e por tudo o que juntos realizamos no nosso Colégio, diariamente. A nossa 

Comunidade Educativa se fortalece com a união e o envolvimento de todos em tudo o que nos 

propomos a realizar.   

Na sexta-feira passada, dia 25 de outubro, foi realizada a entrega da famosa 

“CANETINHA DE OURO” para os alunos da 3ª Série do Ensino Médio que começaram a estudar 

no Colégio La Salle Abel desde o 1º Ano do Ensino Fundamental. Agradecemos aos alunos, 

familiares, professores e colaboradores que contribuíram para a formação humana, cristã e de 

qualidade dos nossos queridos alunos. O Prêmio Perseverança começou em 1960, portanto, há 59 

anos. Muitos ex-alunos fazem parte do grupo de “CANETINHA DE OURO”.  

Estamos concluindo nesta semana o mês de outubro. Este mês foi consagrado ao cuidado 

das pessoas acometidas pelo câncer de mama. Além disso, neste mês de outubro a Igreja Católica 

reza pelos nossos missionários, isto é, para aqueles que se dispõem a trabalhar fora de seu país de 

origem. O Brasil envia muitas pessoas para evangelizar em outros países, assim como recebe 

missionários de outros países que vêm trabalhar na evangelização, especialmente nas regiões Norte 

e Nordeste do Brasil. A todos esses irmãos e irmãs missionários a nossa gratidão, apoio e oração.  

 Aproveito para desejar a todos um bom dia, uma boa semana, e que viva Jesus em nossos 

corações! Para Sempre!                                                                    Niterói, 28 de outubro de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 

Diretor   
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