
  

 
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. Quero iniciar a reflexão de 
hoje agradecendo aos professores e colaboradores pedagógicos que estiveram presentes no sábado, 
participando da manhã de formação continuada e de espiritualidade.  

Foi uma oportunidade ímpar para fortalecer o ânimo, o encantamento e a disposição de começar 
bem o segundo semestre letivo de 2019. Nessa ocasião, foram homenageados os professores que os 
alunos representantes de turma elegeram. Parabéns e obrigado, professores e colaboradores pedagógicos.    

Ontem, dia 11 de agosto, celebramos o DIA DO ESTUDANTE. A Direção do Colégio La Salle Abel 
felicita os alunos que assumem a função de estudante. Não basta ser aluno, é preciso ser estudante. O 
estudante é aquele que não aprende só na sala de aula, mas procura ser o protagonista da sua própria 
aprendizagem. No dia de ontem também comemoramos o DIA DOS PAIS, e espero que cada um tenha 
recordado de seu pai, biológico ou afetivo, vivo ou falecido. Parabéns aos pais que cuidam, acolhem e 
educam seus filhos.  

Nesta semana, a Igreja Católica recorda os Irmãos e as Irmãs que se consagram para servir a Deus 
por meio da educação, da saúde, do serviço social, entre outros. O Colégio La Salle Abel é cuidado por 
Irmãos, por isso vamos rezar para que os Irmãos sejam fiéis à sua vocação e que tenhamos mais jovens que 
queiram abraçar a Vida Religiosa como Irmãos ou Irmãs. Parabéns aos Irmãos da Comunidade La Salle 
Abel: o Ir. Olir Facchinello, o Ir. José Ribamar da Silva, o Ir. Fabrício Miguel Heinzmann e o que vos fala, Ir. 
Jardelino Menegat. Rezem por nós para que possamos cumprir bem a nossa missão.  

Como prometido na semana passada, vamos refletir com vocês hoje sobre a EDUCAÇÃO NO 
TRÂNSITO. A Direção do Colégio La Salle Abel está tomando todas as medidas possíveis para colaborar com 
a integridade física dos alunos, professores, colaboradores e familiares dos alunos. Na semana passada a 
Direção se reuniu com o Diretor de Planejamento de Transporte e Trânsito de Niterói, o Coronel Cony, e 
com o Vereador Rodrigo Farah, com o intuito de melhorar a segurança na travessia das Ruas Mário Alves e 
Paulo César.  

Como todos estão percebendo, temos agentes de segurança municipais nos locais onde há maior 
fluxo de pessoas, que permanecerão conosco durante todo o ano. Também serão instaladas placas 
sinalizadoras para reduzir a velocidade nas faixas de pedestres, já foram colocados tachões redutores de 
velocidade, será instalado um radar de avanço de sinal, e será aumentado o tempo do sinal para a travessia 
dos pedestres. Outras medidas serão tomadas em breve, após realizarmos a segunda reunião da Direção 
do Colégio La Salle Abel com os dirigentes dos órgãos municipais de trânsito. 

Seguem mais algumas dicas para melhorarmos a nossa educação no trânsito: 

1º. Só atravesse a rua na faixa de pedestres e com o sinal verde. 2º. Antes de começar a atravessar 
a rua, olhe com atenção se há carros ou motocicletas e se estão parados. 3º. Levante a mão em direção 
aos carros ou motocicletas para que os mesmos se deem conta de que você deseja iniciar a travessia da 
rua.  4º. De preferência, atravesse a rua em grupo, pois os motoristas ou motociclistas têm mais condições 
de perceber que há pessoas atravessando a rua.  5º. Ajude pessoas idosas e menores para que possam 
atravessar a rua com segurança.  

 Desejo a todos um bom dia, cuidem da vida, e que viva Jesus em nossos Corações! Para Sempre!  

  

 Niterói, 12 de agosto de 2019. 
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