Circular nº 08/2018 – Educação Infantil
Estimada família!
Este mês de maio é dedicado a todas as mulheres e de um modo especial, dedicado a
Nossa Senhora: Mãe e protetora de toda a humanidade. Maria no seu “Fiat” (faça-se em mim sua
Vontade), entregou-se plenamente para o projeto e missão de Deus, ou seja, vivenciar a dádiva
de gerar e educar Jesus Cristo. Maria educava com o coração e com o colo o menino Jesus. As
virtudes de humildade, acolhida, mansidão, perseverança são a marca da Maria Boa Mãe que
Champagnat escolheu para ser a patrona da Congregação dos Irmãos Maristas. Que neste mês
possamos, como fez Maria ao pronunciar seu sim no canto do Magnificat: “Eis aqui a serva do
Senhor. Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra”. Que esse sim de Maria, possa ser o mantra
para nossa caminhada e que sejamos os multiplicadores e os mensageiros da missão e das virtudes
de Maria Boa Mãe.

Formação Sobre a Vida e Obra de Marcelino Champagnat: Com o intuito de refletir e
homenagear o nascimento de Marcelino Champagnat que foi no dia 20 de maio e fazer memória
de sua morte que foi no dia 06 de junho, o Serviço de Pastoral Escolar está organizando algumas
atividades que nortearão as homenagens a São Marcelino Champagnat nas turmas escolares,
acerca da Vida e Obra de Marcelino Champagnat. Para a Educação Infantil aos 4º anos do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) será apresenatado e contado a história de Marcelino Champagnat
através de slides e desenhos. Para os 5º anos do EF (Anos Iniciais) ao 8º ano do EF (Anos Finais)
a proposta é realizar um Concurso de desenho. Mas para conduzir os estudantes a realizarem o
concurso acontecerá um debate nas turmas sobre as dimensões: Históricosociológica;
Bioespiritual; antropológica de Marcelino Champagnat. O debate será orientado e norteado pelos
professores: Alecson, Cheila, Cristian e Elisandra. O debate terá o intuito de provocar nos
estudantes a reflexão e discernimento a partir de uma situação-problema, do contexto da vida de
Champagnat e que levará os estudantes a produzirem os desenhos.
Para os estudantes do 9º ano do EF (Anos Finais) e os estudantes do Ensino Médio, a proposta
é semelhante. O que muda é a produção final, ou seja, os estudantes serão convidados a
participarem de um Concurso Literário, onde terão que escrever textos dissertativosargumentativos a partir de uma situação-problema surgida e elaborada no debate sobre a Vida e
Obra de Marcelino Champagnat.
Para a participação de toda comunidade educativa (estudantes, educadores, famílias), estará
disponível no corredor térreo do Colégio, em frente ao elevador, um banner com o
semblante/imagem de São Marcelino Champagnat, para que quem queira e se sentir a vontade,
poder escrever uma palavra ou sentimento que marca ou marcou sua vida inspirados pela vida e
obra de Champagnat.

Missa em Homenagem a São Marcelino Champagnat: Convidamos a todos os familiares
para participarem e celebrarem a Missa em Homenagem a São Marcelino Champagnat. A missa
acontecerá no dia 06 de junho de 2018, às 18h30 na Catedral São José. Será um momento para
refletirmos acerca da espiritualidade e santidade de São Marcelino Champagnat. Venha comungar
e participar dessa celebração de fé e amor em homenagem a São Marcelino Champagnat.

Ciclo de formação para pais – Comunicamos que, em virtude de ajustes na agenda dos
palestrantes, a atividade programada para o dia 29/05 esta cancelada. A nova data para a atividade
será informada posteriormente.

Feriado de Corpus Cristhi – Reforçamos, conforme calendário escolar que nos dias 31/05 a
3/06, faremos feriadão. Retornaremos com as atividades normais no dia 04/06. Desejamos bom
descanso a todos, com as bençãos de São Marcelino Champagnat e Nossa Senhora Boa Mãe.
Atenciosamente,
A Direção.

