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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 o Outubro Rosa, o dia do Professor, o dia das crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida, o
comportamento dos alunos no Colégio e os atrasos na chegada ao Colégio por parte dos alunos.
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente no mês de outubro, com a intenção
de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à
disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de
lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo tratamento de qualidade.
No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data em que homenageamos e
agradecemos aos nossos professores. Já que no dia 15 de outubro será feriado, não se esqueçam de
agradecer e abraçar seus professores pelo trabalho de formação que estão prestando para vocês. Parabéns
e obrigado aos nossos professores.
O Dia das Crianças é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil. Queremos felicitar
as nossas crianças pelo seu dia e agradecer pelo que vocês representam para os seus pais e para o nosso
Colégio. Desejo que nunca lhes falte o necessário para serem felizes.
No dia 12 de outubro também lembramos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Neste dia pedimos que a mãe de Deus continue protegendo o povo brasileiro.
Sobre o comportamento dos alunos no Colégio, gostaria de parabenizar os alunos que vêm ao
Colégio para realizar a principal atividade, que é o estudo. Infelizmente, alguns alunos não têm um
comportamento adequado para com o estudo. Temos consciência que não é fácil ficar uma manhã ou
uma tarde numa sala aula e concentrado nos estudos, mas é possível. A vida é uma conquista diária.
Somente os que lutam e se esforçam serão vencedores. Creio que todos querem ser vencedores. Os pais
de vocês, os professores são vencedores, mas o são porque há muita dedicação, empenho e esforço.
Sejam vocês também vencedores.
Outro aspecto que eu gostaria de chamar à atenção nesta reflexão é sobre os atrasos frequentes
que alguns alunos estão tendo. Sabemos que temos problemas do trânsito, mas sabendo disso,
precisamos nos organizar para sair de casa em tempo e evitar os atrasos. Perder com frequência os
conteúdos da primeira aula do dia poderá prejudicar a aprendizagem.
Desejo a todos um bom dia, uma boa semana, e que viva Jesus em nossos corações! Para Sempre!
Niterói, 7 de outubro de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

