
Senhores pais,

É com alegria que percebemos o envolvimento de toda a família 
concepcionista no Projeto da Agenda deste ano: "Para o Bem 
Comum Acontecer". Agradecemos, desde já, a participação de 
vocês. 
Dentro desta temática, no mês de abril, navegaremos na Ilha do 
Protagonismo. Primamos por incentivar iniciativas dos alunos que 
possibilitem um "fazer social" mais efetivo em nossa escola. 
Para a concretização deste objetivo teremos, novamente, o Recreio 
Solidário, que se configura como um espaço de partilha, de dons e 
talentos dos nossos alunos.
Toda a arrecadação será destinada à construção da Capela de 
Santa Carmen Sallés, em Passos, MG.
Gostaríamos de enfatizar que é uma atividade espontânea, que 
ocorrerá no horário do recreio. 
Seguem abaixo os dias da realização, caso queiram colaborar.
 
12 de abril - Fundamental 1 - 2ºˢ e 3ºˢ anos 
                    Fundamental 2 - 6ºˢ e 7ºˢ anos
 
15 de abril  - Fundamental 1 - 4ºˢ e 5ºˢ anos                 
                      Fundamental 2 - 8ºˢ e 9ºˢ anos
 16 de abril - Ensino Médio  
 
Uma abençoada Semana Santa! Que o Ressuscitado ilumine 
nossas vidas!

Atenciosamente,
                                                                                            A Direção 

"Seguir a Cristo significa compartilhar o seu amor misericor-
dioso por todos os seres humanos." (Papa Francisco)
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