Belo Horizonte, 07 junho de 2018.

Caríssimos familiares e estudante do 6° ano,
A Pastoral do Colégio Imaculada promove alguns projetos com o intuído de fortalecer e
incrementar a formação de nossos estudantes. Do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio, facultamos o projeto Encontro de Jovens, o qual é elaborado para colaborar no processo de
desenvolvimento integral do estudante. Até o 9º ano, os estudantes do Colégio Imaculada irão conviver
com os estudantes da Obra Social São José Operário, instituição que também faz parte da Rede Filhas de
Jesus. É um lugar lindo, amplo, arborizado, acolhedor.
O Encontro de Jovens do 6a ano abordará a temática “Somos um, somos muitos.” Através de
orações, dinâmicas, reflexões, atividades esportivas e de lazer, refletiremos com os estudantes sobre o
valor de cada um como pessoa e sua importância na relação com o outro, no conjunto da comunidade.
Assim sendo, é com alegria que convidamos seu/sua filho(a) a participar do EJ 6°Ano 2018 –
Encontro de Jovens do Colégio Imaculada e São José Operário, que acontecerá no dia 13/06, quarta-feira,
na Obra Social São José Operário, na Pampulha. Educadores do 6° ano do São José Operário também
participarão conosco. Neste dia, a aula será substituída pelo encontro. É fundamental que todos
participem. É obrigatório o uso do uniforme.
Sairemos do Colégio Imaculada às 7h20min e retornaremos às 16h, chegando ao Colégio por volta
das 17h.
Para cobrir as despesas de transporte (ônibus especial) e alimentação, estabelecemos uma taxa de
R$ 37,00 por participante, a qual será cobrada via boleto bancário.
Não é necessário enviar lanche, salvo se seu filho(a) tiver alguma restrição alimentar. Se tiver,
comunique-nos para cuidarmos melhor dele(a).
Para confirmar a participação de seu filho(a), preencha o canhoto abaixo, destaque e
entregue à Coordenação de Pastoral até o dia 12/06, terça-feira.
Nosso abraço e até lá! VOCÊ é nosso (a) convidado(a) especial.

Daniel Vicensi
Coordenação de Pastoral
............................................................................................................................................
Preencher e devolver à Coordenação de Pastoral até o dia 12/06/2018.
AUTORIZAÇÃO

Autorizo ___________________________________________ a participar do EJ 6°ano-2018, conforme
detalhado na circular convite de 07/06/2018.
________________________________________

______/_____/2018

Pais e/ou responsáveis
Nome legível do(a) responsável: ______________________________
E-mail de contato: __________________________Telefone de contato:_________________

