
 

 

 

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. 

Iniciamos a segunda semana de aulas. Hoje, refletiremos sobre a importância de começar 

bem o ano letivo. Um provérbio popular diz o seguinte: primeiro passo bem dado, meio 

caminho andado.  

Para começar bem o dia, a semana, o mês e o ano letivo, recomendo dormir cedo 

e acordar também cedo. Com certeza você vai se sentir mais disposto e terá mais tempo 

para realizar os compromissos escolares.  

Se você tem dificuldade para acordar cedo, pelo menos planeje no dia anterior o 

que vai precisar e deixe tudo organizado e arrumado. Separe o seu uniforme e todo o 

material escolar que necessitará no dia seguinte, assim evitará esquecer algum material 

importante para as aulas.  

Não adie o que tem que ser feito, pois não adianta adiar, enrolar, fingir que 

esqueceu. Os compromissos que são seus ninguém os assumirá por você.  

Lembre-se que vir para o Colégio é muito mais que uma obrigação, é um 

compromisso de todo o estudante. Estudar é o seu trabalho nesta etapa da vida, assim 

como seus familiares vão para o trabalho todos os dias.  

Não esqueça dos motivos pelos quais você está estudando. Certamente, na vida 

você quer ser alguém que vai alcançar muitas vitórias e o estudo é um dos meios para 

você ser um vitorioso. Olhe para seus familiares e professores, que não mediram esforços 

para estudar e conseguiram vencer na vida. Seja um vitorioso.  

A vida não é somente estudo, por isso não se esqueça de reservar tempo diário e 

semanal para as atividades de lazer que você mais gosta, ou para colaborar com as 

tarefas da casa. Elas serão bem mais divertidas e valiosas se você já tiver terminado de 

cumprir seus compromissos escolares. 

Espero que essas dicas possam ajudá-los a começar bem o ano letivo que 

estamos iniciando. Aproveito para desejar uma boa semana, um bom recesso de 

carnaval, e que Viva Jesus em nossos corações! Para Sempre! 

Niterói, dia 17 de fevereiro de 2020. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor 
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