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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 PROVA DO ENEM, A PROVA DIAGNÓSTICA PARA ALUNOS
NOVOS PARA 2020 E O AUTO DE NATAL.
Nos dias 03 e 10 de novembro foram realizadas as provas do ENEM. Os nossos
alunos finalistas do Ensino Médio realizaram as provas e temos certeza que obtiveram bons
resultados, pois foram muito bem preparados pelos nossos professores e não faltaram
empenho e dedicação por parte dos nossos alunos. Parabéns, alunos e professores, e
familiares que apoiaram nossos alunos. O sucesso dos alunos é também o do Colégio.
Parabéns a todos.
No sábado, dia 09 de novembro, foi o dia da prova diagnóstica para o ingresso no
próximo ano no Colégio La Salle Abel. Agradecemos a confiança dos pais na nossa Proposta
Educativa. Temos certeza que o Colégio oferece educação de qualidade, educação que
transforma vidas. Se vocês conhecem pessoas que desejam ter seus filhos estudando no
Colégio La Salle Abel no próximo ano, as alertem para que reservem sua vaga o quanto
antes, pois para alguns anos de escolaridade não há mais vagas.
O Auto de Natal acontecerá no próximo dia 26 de novembro, terça-feira, às
18h30min, no Campão do Colégio, com a participação da Orquestra La Salle, Coral La
Salle, Teatro La Salle, dos nossos alunos, professores, colaboradores e familiares. Com
certeza, será um momento de muita emoção e momentos de reflexão. É o que propõe o
espetáculo do “Auto de Natal”. Queremos, através da música, dos cantos, das encenações e
mensagens, reacender a chama do amor ao próximo, respeitando as diferenças.
Nesta ocasião do Auto de Natal, aproveitaremos para concluir as comemorações do
tricentenário da morte de São João de La Salle. Convide os seus familiares para estarem
presentes. Vamos nos preparar bem para o Natal de Jesus. Sejam todos bem-vindos!
Aproveito para desejar a todos um bom dia e uma boa semana, e que viva Jesus em
nossos corações! Para Sempre!
Niterói, 11 de novembro de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

