COLÉGIO CONSOLATA:
70 anos de compromisso com a Fé e a Educação
Prezada Comunidade Educativa,
Saudações!
Um período de pausa, longe do trabalho ou da rotina, é bem-vindo mesmo que seja curto. O
segredo para aproveitá-lo é caprichar na organização de todos os detalhes desse tempo de
descanso. Seja como for, lembre-se de que você realmente precisa tirar férias para sua saúde
física e mental.
As férias de julho também são uma boa época para refletirmos sobre o trabalho realizado no
1º semestre e o que faremos no 2º semestre, dando continuidade ao nosso Ano Jubilar.
Acreditamos que todos demos o melhor de nós e, por isso, estamos muito felizes e satisfeitos com
o crescimento acadêmico e humano verificado em nosso ambiente educativo.
A incorporação dos novos desafios e responsabilidades, resultantes desse
comprometimento, recompensa os esforços de cada professor, coordenador, orientador,
colaborador, aluno e família.
Sendo assim, em 28 de junho encerraremos o 1º semestre letivo e retornaremos felizes e
descansados às nossas atividades regulares escolares e artísticas do 2º semestre em 29 de julho.
Neste semestre, alinhado aos estudos e à vivência específica de cada mês, daremos
continuidade às atividades do nosso Ano Jubilar com vários eventos que envolverão, direta ou
indiretamente, toda a Comunidade Educativa Consolata, como: a Festa da Família - no Recanto
Consolata - com homenagem aos Pais e Show de Talentos; o Desfile Cívico Cultural; o Espaço
Cultural com a culminância dos Projetos, entre outras atividades.
Ao longo do mês de julho, os departamentos Secretaria, Tesouraria e Recepção funcionarão
de 2ª a 6ª feira:
 Horário: 7h30 às 12h; 13h às 17h.
 Atendimento de visitas e matrículas de alunos novos para 2020, a partir do dia 22 de julho,
das 7h30 às 12h e das 13h às 17h.
Seja sempre bem-vindo ao Colégio Consolata!
Mais informações sobre as atividades do 2º semestre serão divulgadas, oportunamente, no
site do Colégio, ClassApp e em nossas redes sociais.
Aproveitemos deste tempo que o Senhor nos dá para o descanso e renovação das nossas
energias. Que nossa Mãe Consolata nos conduza neste período de lazer para que ele não seja
apenas para diversão, mas também um tempo de aprendizado diferente e de novas descobertas.
Sejamos criativos e dinâmicos! Descansemos para termos mais qualidade de vida no estudo e
trabalho no 2º semestre.
Ótimas e repousantes férias no Senhor Jesus!
Paz e Bem!
Ir. Cecilia Beltrame
Direção

