Circular DIR. 02/2018
‘O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da
preservação da água e de seus ciclos.”
(Declaração Universal dos Direitos da Água - Art. 4º)

Brasília – DF, 15 de março de 2018.
Prezadas Famílias,
O Dia Mundial da Água (DMA) é celebrado no dia 22 de março. A data foi instituída
pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 22 de fevereiro de 1992, com o objetivo de
alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais e, de modo especial, da água.
Do dia 18 a 23 deste mês, Brasília será Sede do Fórum Mundial da Água. Esta é a primeira
vez que o Fórum será realizado no Hemisfério Sul.
O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema água e é organizado
pelo Conselho Mundial da Água, uma organização internacional que reúne interessados no
assunto e tem como missão “promover a conscientização, construir compromissos políticos e
provocar ações em temas críticos relacionados à água para facilitar a sua conservação, a
proteção, o desenvolvimento, o planejamento, a gestão e o uso eficiente, em todas as dimensões,
com base na sustentabilidade ambiental, para o benefício de toda a vida na terra".
É importante que as famílias, durante o Fórum, levem os filhos para visitar a Vila Cidadã
que foi concebida pelo Processo Fórum Cidadão e acontecerá no Estádio Nacional Mané
Garrincha. Trata-se de um espaço gratuito e aberto ao público do 8º Fórum Mundial da Água
onde as pessoas poderão participar de atividades formativas, culturais, interativas, sensoriais e
de construção de diálogos voltados para melhorar o uso da água. É um espaço aberto a todos
que quiserem participar.
Segue o site para maiores informações a respeito da programação.
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/8%C2%BA-f%C3%B3rum-mundial-da-%C3%A1gua-18-23de-mar%C3%A7o-de-2018

Aproveitamos também para recordá-los que, na semana de 25 a 31, celebraremos o
grande mistério da Paixão, Morte e Ressureição de Jesus, nossa maior fonte de amor e de
esperança.
Na certeza de que a força do Ressuscitado renova nossas energias, damos continuidade
às nossas atividades.
Registramos, abaixo, algumas datas importantes para os próximos meses.
DATA

ATIVIDADE

23/03

Procissão de Ramos, Lava-pés e encenação da última Ceia – Educação Infantil

29/03

Recesso escolar: Quinta-feira Santa.

30/03

Feriado: Sexta-feira Santa.

07/04

1º Simulado Modelo PAS – Ensino Médio.

13 a 19/04

Semana de provas bimestrais do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

13 a 20/04

Semana de provas bimestrais do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

19/04

Sallés Debate Obras do PAS (antigo Cine Sallés) – horário letivo – Ensino Médio.

21/04

Feriado: Aniversário de Brasília.

24 e 25/04

Provas de 2ª chamada.

27 a 30/04

Intercâmbio esportivo com as Seleções da Rede Concepcionista – Passos – MG.

30/04

Recesso escolar.

01/05

Feriado – Dia do Trabalho.

10/05

Sallés Debate Atualidades – Ensino Médio - horário letivo

11/05

Acolhida Especial de Dia das Mães – Educação Infantil

12/05

Integração das famílias e coroação de Nossa Senhora com homenagem às Mães.

18 a 24

Semana de provas mensais Fundamental I - 2º ao 5º ano.

18 a 25

Semana de provas mensais Fundamental II - 6º ao 9º ano.

31/05

Feriado Corpus Christi.

01/06

Recesso para alunos.

14/06

Abertura da “Copinha Infantil” – Educação Infantil

18 a 20

Jogos da “Copinha Infantil” – Educação Infantil

OBS:

As reuniões de pais serão comunicadas posteriormente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Atrasos: solicitamos que fiquem atentos ao horário. Atrasos ou saídas antecipadas são
prejudiciais para o processo pedagógico dos alunos.
 Uniforme: Item que identifica o aluno e contribui para a organização e a segurança.
Lembramos que é obrigatório o uso do uniforme completo. Pedimos a colaboração
de todos.
A Equipe Diretiva do Colégio Madre Carmen Sallés, juntamente com todos os
Educadores, deseja os melhores votos de uma Feliz Páscoa, repleta de muita paz, esperança e
alegria no Cristo Ressuscitado.

Atenciosamente,
Irmã Iracema Paes
Diretora Geral

Maria Anisail Alves
Diretora Pedagógica

