
 

 
Estimados Estudantes e Educadores Docentes e Administrativos. 
Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 
 

Quem vos fala é o Irmão Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. No 

próximo dia 15 de março, domingo, o Colégio La Salle Abel completará 65 anos de 

fundação. Por este motivo, na próxima sexta-feira, dia 13, às 18h30min, será celebrada 

uma MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS no campo de grama sintética do Colégio. Para a 

ocasião, convidamos os estudantes, educadores docentes e administrativos, familiares, ex-

alunos e comunidade local, pois a celebração marcará o início das comemorações dos 65 

anos do nosso Colégio. Participe, convide seus familiares e amigos para esta MISSA DE 

AÇÃO DE GRAÇAS.  

O Colégio La Salle Abel faz parte de uma rede de colégios e universidades presentes 

nos cinco continentes, em 80 países, e no Brasil está presente desde 1907. O nosso Colégio 

oferece uma Proposta Pedagógica que valoriza a formação integral dos estudantes. Além da 

formação curricular, o Colégio La Salle Abel investe na formação cultural, humana e 

espiritual dos estudantes, oferecendo diversas atividades extracurriculares como o Coral La 

Salle, curso de teatro, orquestra La Salle, escolinhas esportivas, oficinas de laboratórios de 

ciências e robótica, atividades pastorais com os jovens, catequese e voluntariado.  

 Celebrar 65 anos dedicados à educação de crianças, adolescentes e jovens, 

seguindo os passos de São João Batista de La Salle, deve nos ORGULHAR e MOTIVAR 

para olhar o futuro com entusiasmo e determinação. Os 65 anos do Colégio La Salle Abel 

nos ORGULHAM porque marcamos a vida de milhares de estudantes que passaram por 

esta Instituição, e porque marcamos a história do município de Niterói e do Estado do Rio de 

Janeiro com nosso trabalho feito com dedicação e seriedade. Esta celebração de ação de 

graças nos MOTIVA a duplicar, triplicar esta data e nos dá a certeza de que fizemos bem o 

que nos foi confiado, e por isso nos enchemos de motivação para seguir em frente. 

Temos uma rica tradição educacional a CONSERVAR, REVITALIZAR, ATIVAR, 

QUALIFICAR, APROFUNDAR e AMPLIAR, por isso, convidamos a todos para se fazerem 

presentes e agradecer a Deus pelos 65 anos do Colégio La Salle Abel na próxima sexta-

feira, às 18h30min, participando da nossa missa de ação de graças.  

Aproveito para desejar um bom dia e que viva Jesus em nossos corações! Para 

sempre! 

Niterói, dia 12 de março de 2020. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat  
Diretor 
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