Natal, 19 de julho de 2018.
Circular Geral Nº 002/2018
“Educar é formar pessoas verdadeiramente humanizadas e felizes.
Isso significa formar pessoas com muita ética, princípios e projeto de vida.
Sem isso não é possível ser humano e ser feliz. ”
Frei Beto
Senhores Pais ou Responsáveis, Queridos Educandos, Amigos Educadores,
Estamos iniciando o II Semestre Letivo. Nele, daremos continuidade aos nossos Trabalhos. Temos um Calendário a cumprir com Atividades tão significativas quanto as já realizadas até agora. Olhando para trás, visualizamos uma bonita caminhada. Vale recordar nosso caminho percorrido:
Concluímos o I Semestre com nossa Cidade em festa. Sediamos o 33º Nordestão Salesiano, evento que movimentou nossas Casas Salesianas e envolveu nossa juventude no encanto do Esporte. Com o tema “No Esporte
somos todos irmãos, ” entramos na torcida por nossos atletas. Foram muitas conquistas, várias medalhas, com destaques na GR, no Judô, no Vôlei e na Maratona Cultural, mas o principal: uma linda participação de todos os atletas,
técnicos, educadores e familiares, na torcida pelo bem maior: integração e alegria, assim como nosso Mestre Dom
Bosco sempre orientou.
A todos os participantes, meus parabéns e gratidão pelo empenho com que defenderam a camisa de nossa
Escola.
Durante alguns dias do mês de junho, recebemos em nossa Escola os veteranos de Basquete, com o Pan-Americano Master. Nossos educandos acompanharam um pouco a Modalidade praticada por atletas estrangeiros
que um dia, como eles, foram incentivados à prática esportiva na vida estudantil. Foram momentos ricos de vivência,
também cultural, para nossos meninos, meninas e técnicos.
Ainda no Esporte, participamos de Torneios e Eventos Nacionais e Regionais, vivenciamos o brilhantismo
dos Jogos Internos dos Anos Finais e Ensino Médio com o JIMA, que fez parte da nossa Programação do mês de
Maio.
Não posso deixar de agradecer a presença e participação significativa de todos nas Festividades realizadas
para a querida Mãe, Ela: “Maria, quem tudo fez”.
Lançamos, em nossa Escola, o Projeto Pais Atentos, fortalecendo, a cada dia, nossa Parceria: Família-Escola
e divulgamos, através de um marketing reconhecido nacionalmente, o potencial da nossa Instituição. Lembro a todos
que nossa Escola foi escolhida para este Projeto pela Referência e Competência Pedagógica.
Aguardem a próxima Edição da Revista Pais Atentos, com orientações de autores consagrados, que culminam
com nossas Metas no jeito especial de Educar.
Agradeço ainda, a participação e colaboração de todos nas Festividades juninas. A presença de vocês sempre
é motivo de muita alegria para todos nós.
Acredito que todos tenham percebido que nossa Escola está passando por algumas reformas. O Complexo
Esportivo está sendo revitalizado e continuamos o trabalho em nossa fachada. E, assim, vamos reestruturando cada
ambiente, de acordo com as prioridades. Dessa forma, também vamos atendendo o que vem sendo solicitado, por
vocês, nas avaliações realizadas nos últimos meses.
Recentemente, vocês participaram de mais um Processo Avaliativo com a Empresa Apoio. Trata-se de mais
um passo importante para o nosso Crescimento Profissional. Nossos agradecimentos pela devolutiva dos Formulários
enviados. Acreditem, tudo será analisado, criteriosamente, pela Empresa contratada, e os retornos serão em benefícios
de todos nós.
No Campo Pedagógico, tivemos um Semestre de muitos avanços, dentre eles, participamos do Simulado
ENEM Salesiano, organizado pela Rede Salesiana de Escolas, especialmente aplicado com os Educandos da 3ª Série
do Ensino Médio. Esta Atividade nos trouxe uma devolutiva para as intervenções pertinentes aos nossos Educandos
que enfrentarão o ENEM, brevemente.
Nosso Alunado também tem participado ativamente de Olimpíadas do Conhecimento e vem conquistando
Classificações para as Etapas seguintes. Acompanhem nossos Resultados nas nossas Redes sociais. Brevemente,

participaremos da II Fase da Olimpíada de Matemática ― OBMEP, da II Fase da Olimpíada Brasileira de Física ―
OBF, da I Fase da Olimpíada de Química ― OBQ e da Olimpíada de Geografia ― OBG. Dessa forma, vamos
valorizando e motivando nossos Educandos para realização de Avaliações de Larga Escala.
Fazendo uso da tecnologia, cada vez mais em prol da Educação, temos realizado e participado de Maratonas
do Conhecimento. Além de Atividades internas, como a Maratona Cultural, realizada no JIMA, participamos do
Desafio Nacional Acadêmico ― DNA e Maratona do Conhecimento, no Nordestão Salesiano.
Assim, dia a dia, estamos trabalhando o Protagonismo, aprimorando o Ensino por competência e vamos
alcançando cada vez mais uma Aprendizagem significativa.
A Formação Continuada é parte integrante do nosso Calendário. Temos participado ativamente de Formações
com os Educadores em eventos internos e externos.
Lembro-os que em nossas Casas Salesianas as Atividades vão além do Fazer pedagógico. No decorrer do
Semestre, vivenciamos com nossos Educandos, ricos momentos de Espiritualidade, realizando as Formações, com
todos os Grupos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Eucaristia e Crisma.
O que vem por aí? Percurso a construir…
Teremos um Semestre bem dinâmico: Realizaremos Atividades Acadêmicas e Culturais, de acordo com o
Calendário.
No Setor Pedagógico, temos a oferecer e vivenciar: Aulas de campo em todos os Segmentos, com Roteiros
relacionados aos Projetos desenvolvidos em Sala de aula, Simulados Trimestrais, Aulões por Área do Conhecimento,
Projetos de Monitoria, já em andamento, em algumas Séries/Anos, continuidade dos Laboratório de Produção de
Texto e Laboratório de Matemática, a partir do 6º Ano, com Turmas formadas, de acordo com a solicitação das
Famílias, com quantidade mínima de participantes, Festival de Idiomas e Culminância de Projetos – Exposição Salesiana de Arte Ciências e Cultura ― ESACC e a Exposição de Artes ― IMART, eventos tão esperados por nossos
Educandos.
Na programação do segundo semestre, realizaremos os jogos mirins.
As Atividades Pastorais contemplarão os Encontros com os Grupos Pastorais, as Formações e Realizações
das grandes Festas da Eucaristia e Crisma. Teremos, ainda, a Festa da Família e a Festa da Gratidão. Aguardem
Informes específicos da Programação de cada Segmento e continuem participando ativamente.
Comunicamos a ampliação de nossa Parceria com mais uma Universidade. A partir de julho, estamos disponibilizando nossas Instalações à Universidade Paulista ― Grupo UNIP, que funcionará no Turno noturno, com variados Cursos Presenciais de Graduação. Continuamos com os Cursos abertos à Comunidade, Modalidade à Distância
― EAD, oferecidos pela Claretiano.
Permanecemos com a Parceria com o SENAC, em nossa Escola, no Turno vespertino, oferecido especialmente aos nossos Educandos, a partir de 10 anos.
A Robótica, com Laboratório próprio, atualmente oferecida aos Educandos do 1º Ano ao 5º Ano, em Horário
regular, com Parceria da Robociência, também continua aberta aos Educandos dos Anos Finais e Ensino Médio,
como Escolinha.
Cidadania… Neste Semestre, vivenciaremos e participaremos, enquanto cidadãos, de mais um Exercício de
cidadania: Elegeremos Presidente, Governador, Senadores e Deputados que irão reger nosso País e nossos Estados.
Que a luz da Ética possa iluminar essas mentes.
Acreditamos ser possível uma sociedade mais justa e solidária. Para que isso se torne realidade, será preciso
que cada um e cada uma assuma com responsabilidade sua cidadania. Esperamos que os nossos jovens levem da
nossa Escola as reflexões de Sala de aula, junto aos Educadores, a lição do “Bom cristão e o honesto cidadão”, parte
integrante da nossa Proposta.
URGENTE:
A partir de agosto, os Boletos referentes às Mensalidades, serão enviados via:




E-mail do Responsável Financeiro (Atualizar na Secretaria da Escola);
Site da Escola ― www.auxiliadoradenatal.com.br (serviços online) entrar com login e senha.
Os que não dispõem do serviço online, solicitar a impressão no Setor Financeiro (Primeira via).

Vamos fortalecer essa Parceria que existe entre nós. Com a bênção do Pai e de Nossa Senhora Auxiliadora,
tenhamos um Semestre iluminado.
Sintam-se acolhidos por todas as Irmãs e Equipe Gestora.
Com carinho de sempre…
Fraternalmente,
Ir. Maria Elisabet Vieira da Costa
Diretora Institucional

