QUERIDOS AVÓS
“Aos avós que receberam a bênção de verem os netos foi confiada a
tarefa de transmitir a experiência de vida, a história da família e partilhar, com
simplicidade, a sabedoria e a fé, que é a herança mais preciosa.”

(Papa Francisco)

Entre os Projetos trabalhados ao longo desse ano, temos o “Projeto Cultura de Paz”, tendo
como um dos objetivos assumir o protagonismo, na vivência da cultura da paz, realizando ações
transformadoras no seu contexto familiar, escolar e social.
Certos da importância dos Avós no desenvolvimento do seu Neto gostaríamos de convidálos para participarem de um momento da rotina da Educação Infantil.
Para que esse momento seja ainda mais especial, pedimos aos avós que tragam um alimento,
(doce ou salgado), que tenha marcado sua infância, para que possa compartilhar com o seu neto
essa lembrança. Para que não haja desperdício, pedimos que o alimento seja trazido em pequena
quantidade.
Data e horários:
Data
28/08/19

Horário

Turma

14h às 15h15min

N3B

15h45min às 17h15min

N3C

Sua presença, querido(a) Avô e Avó, será imprescindível!

Atenciosamente,

Pastoral Escolar e Professoras da Educação Infantil
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Data e horários:
Data
29/08/19

Horário

Turma

14h às 15h15min

N3D

15h45min às 17h15min

N3E

Sua presença, querido(a) Avô e Avó, será imprescindível!

Atenciosamente,

Pastoral Escolar e Professoras da Educação Infantil

