
  

 
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. Início 
a reflexão de hoje agradecendo aos professores e colaboradores que neste final de 
semana fizeram o curso dos primeiros socorros ministrado pela Cruz Vermelha de 
Niterói. Assim teremos mais pessoas preparadas para prestar os primeiros socorros.  

A Direção do Colégio La Salle Abel está disponibilizando o Programa de 
Avaliação Institucional (PROAVI) - para os pais ou responsáveis de nossos alunos e aos 
Colaboradores.  

Com essa avaliação, queremos fortalecer a excelência dos processos 
educativos. A participação de cada um é importante para detectar as fortalezas que 
devemos potencializar e apontar para as nossas fraquezas e nos levar a buscar 
alternativas de melhoria. Com a participação de todos faremos com que o Colégio La 
Salle Abel melhore sempre mais e atinja os melhores níveis de excelência pedagógica. 
Os pais ou responsáveis dos alunos e Colaboradores - vão receber por e-mail, as 
indicações de como fazer esta avaliação. Não esqueçam que o prazo é somente até o 
dia 12 de setembro.   

Nesta semana estamos concluindo o mês de agosto, mês dedicado as vocações. 
Por isso, queremos lembrar e agradecer todos leigos que dedicam parte de seu tempo 
para serviços à Igreja, particularmente aqueles que dão catequese de 1ª. Eucaristia e 
Crisma. Nosso agradecimento aos nossos professores que preparam nossos alunos 
para a 1ª Eucaristia.  

Neste momento convido os professores e alunos para me acompanharem com 
a oração pelas vocações. Portanto coloquem-se numa atitude respeitosa e de oração:  

 Ó Deus, que escolhestes São João Batista de La Salle para a educação humana 
cristã das crianças, adolescentes, jovens e adultos, suscitai em nosso Colégio 
educadores que se consagrem inteiramente à formação humana e cristã da 
juventude.  

 Dai-nos sacerdotes, religiosos e religiosas para comunicar a fé, a esperança e o 
amor no mundo de hoje. Concedei-nos despertar para o serviço na comunidade e 
crescer na busca do Senhor. Por Cristo Senhor nosso. Amém.  

 Desejo a todos um bom dia, uma boa semana, e que viva Jesus em nossos 
Corações! Para Sempre!  

Niterói, 26 de agosto de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor   
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