Belo Horizonte, 23 de maio de 2018.
E, basicamente, os educandos, enquanto partilham o processo educativo com seu grupo e prestam serviço e ajuda aos
outros, tornam-se reciprocamente educadores uns dos outros.
(NMPE, pág 68)
Da: Direção
Para: Pais de alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio e alunos da EJA
Prezados pais e alunos,
Estamos no mês de maio e nos preparamos para mais uma Festa Junina Unificada do Colégio Imaculada Conceição, com
quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras.
O ARRAIÁ DO IMACULADA 2018 será dia 09 de junho, das 10h às 19h. Começaremos a festa com as apresentações da
Educação Infantil e em seguida as quadrilhas do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA e a quadrilha da Obra Social
São José Operário, da Rede Filhas de Jesus.
Todo o empenho dos educadores, alunos e famílias na preparação e realização da Festa Junina se consolida em um gesto
solidário que visa aos seguintes aspectos:
Estimular nossa comunidade educativa a vivenciar o espírito de justiça social, solidariedade e ajuda aos menos
favorecidos da sociedade.
Arrecadar fundos para a manutenção de instituições sociais como a Creche Nossa Senhora da Paz, Creche Lar de
Maria, Comunidade Kolping Nossa Senhora do Carmo, Casa Azul , entre outras.
Promover um momento especial de encontro da FAMÍLIA IMACULADA, que aqui se reúne para celebrar a amizade e o
carinho que nos fortalecem enquanto Comunidade Educativa.
Dentre as muitas preocupações que temos com nossos alunos, está a grande necessidade de manifestarmo-nos contra as
bebidas alcoólicas, as drogas e o tabagismo, etc. Assegurados por lei, não venderemos e não permitiremos a entrada de
bebidas alcoólicas em nossa festa. Os alunos e ex-alunos do CIC-BH deverão retirar convite na direção com Andréia,
trazendo 1k de alimento(exceto sal, farinha e fubá).
Para as famílias, informamos que os convites serão vendidos antecipadamente, do dia 17 de maio até o dia 08 de junho
até às 20h, na coordenação comunitária e pastoral, a R$14,00 (catorze reais) ou a R$16,00 (dezesseis reais) na entrada
no dia da festa. A família que adquirir 7(sete) convites ganhará mais 1(um).Os menores de 6 anos e acima de 60 anos
não pagarão pelo convite.Estaremos arrecadando agasalhos para a “Campanha do agasalho”.
Desde já, agradecemos e contamos com a presença de todos vocês no ARRAIÁ DO IMACULADA 2018.
Em breve informaremos os horários das danças.
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