
  
 

Estimados alunos e professores! 
 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. Estamos iniciando o mês 

de junho, mês das festas juninas. A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante 

o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e 

foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma 

conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a São João e Santo Antônio. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas e danças 

típicas de cada região do Brasil. Na festa junina, também há produção de inúmeras comidas à base de milho 

e de amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, e não pode faltar o tradicional churrasquinho, 

além de bebidas de diversas variedades. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira. Não 

podem faltar as bandeirolas que enfeitam o ambiente da festa.  

No nosso Colégio La Salle Abel, não é diferente, No dia 08 de junho, no próximo sábado, estaremos 

celebrando a nossa tradicional festa junina. Todos são convidados, inclusive os familiares. Não vai faltar 

as comidas típicas, pescaria, bebidas e a nossa tradicional rifa beneficente – os prêmios são: uma moto, 

computador, TV, bicicleta e um voucher. Lembro que o resultado de nossa festa será revertido para as obras 

sociais lassalistas, para os nossos lassalistas mais necessitados. Venha participar com sua família e celebrar 

juntos a festa junina. Você não vai se arrepender. Boa festa a todos! 

Na próxima semana, a reflexão vai ser sobre a importância da disciplina em sala, pois estamos 

percebendo que temos alunos com mau comportamento em sala de aula em prejuízo à aprendizagem. Nós 

queremos alunos estudiosos, comportados, pois nossa missão é transformar pessoas pela excelência 

educativa e formar boas pessoas e bons profissionais.  

Aproveito para desejar uma boa semana e que viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
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