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Natal Solidário 2018 - Entrega dos Presentes 

 

“Deixemo-nos interpelar pelo Menino da manjedoura, mas também pelas crianças de hoje...” 

(Subsídio conceitual Natal 2018 – Rede Marista) 

Prezada Família: 

 

É com muita alegria que externamos nossa gratidão a todos os que aderiram e se 

envolveram na campanha Natal Solidário. O sorriso que a cada Campanha se estampa no rosto 

das crianças que recebem os presentes, retrata o sentimento de gratidão que brota do coração 

de cada uma delas.  

Para oportunizar a participação de estudantes na entrega dos presentes nas unidades 

sociais atendidas, foi realizado um sorteio entre aqueles que aderiram à campanha. Seu filho foi 

sorteado para participar da entrega.  

Programamos as entregas para as seguintes datas: 

- Dia 10/12 – Das 14h às 16h30 – Escola de Educação Infantil Marista Menino Jesus 

(Rua Garça Moura, 100 – Loteamento Santa Terezinha - Porto Alegre) – Participarão da entrega 

representantes das turmas do 3º ao 5º ano do turno da tarde. 

- Dia 13/12 – Das 8h às 10h30 -  Escola de Educação Infantil Marista Renascer (Rua 

Irmãos Maristas, Bairro Mário Quintana – POA) – Participarão da entrega representantes das 

turmas do 1º ao 5º ano do turno da manhã.  

- Dia 13/12 – Das 14h às 16h30 - Escola de Educação Infantil Marista Aparecida das 

Águas (Rua Nossa Senhora Aparecida, 3144 – Ilha Grande dos Marinheiros - Porto Alegre) – 

Participarão da entrega representantes das turmas dos 1º e 2º anos do turno da tarde. 
 

Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que se fizer necessário. 
 

Atenciosamente, 
 

Luís Heckler 

Coord. de Pastoral Escolar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destacar e entregar para a professora. 
 

 

Autorização 

 

Autorizo o estudante ______________________________, da turma ________, a 

participar da Entrega dos presentes do Natal Solidário, na data, horário e instituição 

especificados na turma na qual estuda.  

 

____________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Circ. 679/2018/PE  

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2018.  


