
  

 
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. Esta é a última 

mensagem deste semestre, pois, a partir da próxima semana, estaremos em recesso escolar. Voltaremos 

às atividades letivas no dia 29 de julho. Nesta semana, teremos a Pré-Estreia dos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio. Esse certamente será um show em que os alunos vão mostrar seus talentos artísticos.  

Este período de recesso escolar, antes de tudo, vai te ajudar a recarregar as baterias do ânimo e 

entusiasmo para o segundo semestre letivo. Então, nada melhor do que descansar e aproveitar ao máximo 

antes das aulas retornarem. 

Temos muito a agradecer neste primeiro semestre letivo. Permitam me mencionar algumas: a 

presença e a participação dos alunos, professores, colaboradores e das famílias na missa dos 300 anos da 

morte de La Salle. Foi um dia de ação de graças, pois La Salle somos nós hoje. A festa junina foi outro 

evento que impactou positivamente a nossa comunidade educativa. Percebia se o brilho nos olhos dos 

integrantes da nossa comunidade educativa e das famílias. Os passeios pedagógicos, no Carroção, Paiol e 

República Lago, foram uma marca que ficará na história de nossos alunos e professores que participaram. 

A participação dos alunos do Ensino Médio nos aulões. A festa dos nossos perseverantes professores e 

colaboradores. A reunião dos representantes de turma com a Direção. A abertura da 40ª Abelíada, que 

mobilizou os nossos alunos. Assim poderíamos continuar mencionando muitos momentos que marcaram 

a vida dos integrantes da nossa Comunidade Educativa. Muito obrigado a todos pela participação e 

envolvimento.  

Por ser a última mensagem antes do recesso escolar, como Diretor, não posso deixar de oferecer-

lhes algumas dicas para usar bem o recesso escolar:  

1ºColoque em dia sua leitura, aproveite para ler aquilo que não conseguiu dar conta durante o 

primeiro semestre.  

  2ºPratique atividades físicas, tire um tempo para exercitar seu corpo, não deixe de fazer 

caminhadas e de praticar outros esportes.  

 3ºColoque em dia as conversas com os amigos, é importante conversar com as pessoas com as 

quais não foi possível conversar durante o período de aula. 

 4ºTire um tempo para você, aproveite para passear em lugares ainda não visitados. 

 Assim você aproveitará melhor o recesso escolar.  

 Durante o primeiro semestre, foram 21 mensagens do Diretor. Se você quiser escutá-las de novo 

ou lê-las, entre no site do Colégio e clique em publicações. E elas estão disponíveis para você e sua família.   

 Aproveito para desejar bom recesso escolar e que Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre!  

 

Niterói, 8 de julho de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 

Diretor  
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