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Campinas, 16 de março de 2018.

Circular nº39 /2018

Assunto: Celebração de encerramento da C.F. da Educação Infantil ao 5º ano

Senhores Pais,

Durante a quaresma, período após o carnaval, nas aulas de Ensino Religioso, nossos alunos e professores
refletiram sobre a Campanha da Fraternidade. TEMA:”Fraternidade e superação da violência”LEMA:”Em Cristo
somos todos irmãos”(MT 23,8).
A Campanha da Fraternidade 2018, iniciou um processo de “construção da fraternidade, promovendo a
cultura da paz, da reconciliação e da justiça à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência
Nesse tempo de preparação para a Páscoa, nos sensibilizamos para a realização de um ato concreto de amor.
Concluindo nossas atividades da Campanha da Fraternidade/2018, faremos a CELEBRAÇÃO DA PARTILHA.

Contribuição dos alunos do 2º ano:
Arroz: 2 pacotes de 2kg ou 1 pacote de 5kg
Celebração dia 21 de março de 2018.
Obs.: Toda a arrecadação será destinada, pelo Serviço Social do Colégio, a instituições carentes;
As doações poderão ser trazidas com antecedência. Na celebração, faremos uma oferta simbólica.

A partir do dia 19 de março, as professoras já estarão recebendo as doações para a entrega na
celebração. As celebrações acontecerão nos dias 19,20 e 21 de março.

Contando com o apoio e a colaboração, desde já agradecemos.
Diretoria, Coordenação Religiosa, Orientação Educacional e Professores da Ed. Infantil ao 5° ano do Ens. Fundamental.

