
 

MENSAGEM PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO LA SALLE ABEL 

Estimados alunos e Professores! 
Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 
 

Estamos iniciando a segunda semana do ano letivo de 2019. Espero que vocês 
estejam satisfeitos com a acolhida e o cuidado recebidos por parte da Direção, 
Coordenadores, Professores, Administrativos e dos próprios colegas.  

Como Diretor, ainda não consegui passar em todas as salas de aulas para acolhê-
los, mas os professores, os coordenadores acolheram cada um de vocês em nome 
também da Direção. Podem ter certeza que nós estamos atentos a cada um de vocês 
para que possam sentir-se bem e tenham boas condições aprender.   

A partir de amanhã, terça-feira, dia 12 de fevereiro, os professores vão iniciar as 
aulas de terça a sexta-feira, com um pensamento motivacional. A coordenação de 
Pastoral do Colégio vai entregar este pensamento motivacional na sala dos professores 
e os mesmos vão ler e ajudar refletir sobre o pensamento do dia. Queremos preparar os 
alunos para serem boas pessoas e bons profissionais. 

Sabemos que o estudo transforma as pessoas e transforma o meio em que vivem, 
portanto, estudar é estar em constante processo de construção pessoal e coletiva. 

SER ESTUDANTE É: 

• TER vontade de aprender sempre coisas novas;  

• SABER escutar as orientações dos professores e dos pais;  

• FAZER os deveres de casa;  

• VIVER o presente com muita convicção e ter esperança no futuro;  

• SABER respeitar normas e saber cumprir as regras estabelecidas pela 

Colégio;  

• APRENDER a conviver com os outros e partilhar suas ideias.  

 Estas e outras características são do bom estudante, e vocês são convidados a 
cultivar estas características se quiserem ser chamados de estudantes. Sejam bons 
estudantes, cumpridores dos seus deveres e com isso poderão ser vencedores. SEJAM 
VENCEDORES! Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre!  

 
Niterói, 11 de fevereiro de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor 
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