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Rio de Janeiro, 08 de junho de 2015. 

“ Até aqui o Senhor nos conduziu, e certamente daqui pra frente Ele nos conduzirá”... 

Senhores Responsáveis, 

              Inicio esta circular com palavras de gratidão a Deus por todos os benefícios que nos tem concedido 
durante este período de trabalhos que tivemos. 

Foram muitas realizações acontecidas em nossa escola que animaram e estimularam nossos alunos 
à dedicação, à participação e à socialização. Atividades estas que penso ter ajudado a cada um deles a 
sentirem-se à vontade em nosso ambiente escolar, como também, o carinho de que todos que fazem parte 
do corpo técnico e administrativo da ERSVP têm por todos eles. 

Obrigada alunos, pais, professores, equipe de apoio, Irmãs, equipe da cantina e demais agentes que 
dia após dia, colaboram com a dinâmica de nossa escola. É por meio desta parceria que juntos podemos 
construir um mundo melhor e mais digno. 

Apenas relembrando um pouco da caminhada da ERSVP. Nestes seis meses realizamos a abertura 
da Campanha da Fraternidade que internamente os alunos tomaram conhecimento do lema e tema da 
mesma.  Na mesma data celebramos o dia de Santa Luisa de Marillac, co- fundadora das Filhas da 
Caridade, Congregação a qual nós Irmãs,  atuamos. Em seguida comemoramos o dia da mulher, 
celebramos  juntos a Ressurreição do Senhor, Homenagem às Mães, Coroação de Nossa Senhora e para 
concluir, no próximo dia 13 de junho teremos nossa tão esperada Festa Junina. Neste ano iremos iniciar a 
Festa Junina mais cedo, ou seja às 14 horas, devido ao frio, previsão de chuva  e outros. 

Peço que façam atenção a alguns comunicados e datas em destaque para os eventos que ainda irão 
acontecer: 

Festa Junina dia 13, já mencionado acima. ( Como é habitual, a ERSVP não se responsabiliza por  
costureira para a confecção da roupa).  As danças irão começar a partir das 15:30 min. Por favor cheguem 
no horário. Caso o aluno chegue atrasado e a dança houver  passado, não será possível repetir, portanto 
verifique no site da ERSVP o horário da dança de seu filho(a ).  A dança acontecerá duas vezes, sendo a 
primeira vez para apresentação e a segunda para as fotos. 

Reunião de Pais: Acontecerá no dia 26 de Junho.  Por vários pedidos esta reunião será de escala. 
Posteriormente  iremos enviar para casa as escalas por série.  

Será feita a entrega do boletim neste mesmo dia. 
Sabemos que a ERSVP tem como objetivo de junto da família, ajudar o aluno a adquirir 

conhecimentos, fazendo a diferença com suas atitudes. Pensando nisto, oferecemos como meio de 
promoção do mesmo, a Recuperação Paralela ao final de cada período de provas, caso o aluno não tenha 
atingido a média, e para os alunos que queiram ultrapassar a média. Já conseguimos recuperar  muitos que 
estavam precisando, com a recuperação paralela. Nos ajude a incentivar seus filhos a estudar também para 
seu melhor desempenho. 

O Recesso escolar está se aproximando, será do dia 17 de julho até o dia 31 de julho. 
Agradeçamos ao Senhor por tudo que realizamos até aqui e que nos dê forças para continuarmos 

juntos nesta jornada de educar. 
Obrigada pelo companheirismo de todos.   

Equipe Pedagógica 
 


