
 

 

 
Estimados estudantes, educadores docentes e administrativos. 
Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 

 

Quem vos fala é o Irmão Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. 

Chegou a hora de darmos início a mais um ano letivo.  

As férias chegaram ao fim e estamos retomando os estudos. Bom retorno para os 

estudantes que fazem parte do Colégio desde anos anteriores e boas-vindas aos novos 

estudantes. Que este ano seja produtivo e muito positivo para todos nós.    

A cada ano letivo que iniciamos estamos mais próximos de alcançar o que 

desejamos. Aproveitem todo o conhecimento que pode ser adquirido e construído no 

Colégio La Salle Abel.  

Sabemos que o primeiro dia de aula de um novo ano letivo é sempre inesquecível, 

seja porque ele representa a retomada de uma longa caminhada de estudos ou porque 

iniciamos uma nova fase na vida de estudantes, o que é sempre um desafio, mas não além 

das possibilidades de cada um de vocês, queridos estudantes. 

O Colégio La Salle Abel é um lugar para aprender novos conhecimentos, mas 

também para brincar, descobrir novos horizontes, viver grandes aventuras de 

aprendizagens e fazer novas amizades.  

Estaremos buscando as melhores alternativas para que vocês possam sentir-se bem 

e aproveitem o tempo para novas aprendizagens. Os dias estarão cheios de atividades, 

projetos e muito estudo, pois o Colégio é um espaço para aprender novos conhecimentos.  

Os princípios e os valores da escola lassalista no sentido de acolher, cuidar, respeitar 

estarão presente no dia a dia de cada estudante e educador docente e administrativo do 

nosso Colégio, não esquecendo que somos uma escola católica que enfatiza os valores do 

Evangelho. Queremos transformar vidas pela excelência educativa.  

Bem-vindos e feliz retorno ao Colégio La Salle Abel neste ano de 2020. Um bom ano 

letivo, uma boa semana e que Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 

Niterói, dia 10 de fevereiro de 2020. 

 
Prof. Ir. Jardelino Menegat 

Diretor 
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