Colégio Maria Imaculada
Av. Bernardino de Campos, 79 – Paraíso – São Paulo – SP – 04004-050
Tel.: (11) 3283-2111 (11) 3373-2111 https://www.cmisp.com.br

São Paulo, 9 de fevereiro de 2018.
“Se amamos a Deus, falaremos d’Ele e contagiaremos os que nos rodeiam.”
(Carmen Sallés)
Prezados pais,
Com o intuito de colaborar na formação humano‐espiritual e na integração de nossos alunos, convidamos os 6 o s
anos, que iniciam uma nova etapa escolar, para participar do ACAMPE COM JESUS. Esta atividade será realizada em nosso
Colégio, nos dias 9 de março (início: 19h) e 10 de março (término: 8h30). O objetivo é proporcionar aos alunos momentos
de reflexão pessoal e comunitária, levando‐os a refletir um pouco mais sobre o valor e a presença de Jesus em suas vidas e
a importância do viver em comunidade.
Algumas recomendações
Não é obrigatório usar uniforme.
Trazer colchonete ou edredom, roupa de cama, travesseiro, material de higiene de uso pessoal, uma
lanterna pequena e a Bíblia Sagrada.
Observar o horário de retirada dos filhos às 8h30, no dia 10. Vocês estão convidados a tomar o
café da manhã em família. Em seguida, haverá um momento de oração familiar. Cada família deverá
trazer a bebida do café da manhã (suco, leite, café etc.).
Para as despesas do jantar e aquisição de materiais, cobraremos uma taxa de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
que deverá ser paga no Protocolo do Colégio até o dia 5 de março. Lembramos que, após esse dia, não serão feitas novas
inscrições e que tal encontro só acontecerá se houver, no mínimo, 25 participantes. Agradecemos a confiança e pedimos
que entrem em contato com as professoras Maria Auxiliadora ou Maria Amélia, do Setor de Pastoral da Escola, para
esclarecerem quaisquer dúvidas.

Fraternalmente,

Ir. Joana de Lourdes Ferreira
Diretora Geral

Maria Amélia Fernandes
Coordenadora da Pastoral

Luciana Albuquerque
Diretora Pedagógica
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COLÉGIO MARIA IMACULADA
SÃO PAULO – SP

Autorização ACAMPE COM JESUS
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________, do 6º ano ______, RG ____________________,
a participar do Acampe com Jesus, nos dias 9 e 10 de março de 2018, no Colégio Maria Imaculada.
Nome do responsável: ___________________________________ Ass. do responsável: ______________________________
Data: _____ /_____ / _____

______________________________________________________________
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