Brasília, 06 de março de 2018.
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
O Colégio Madre Carmen Sallés, por meio da disciplina de Ensino Religioso, está
proporcionando aos alunos do 9º. Ano e do EM o contato mais direto com as pessoas
necessitadas, bem como o despertar para ações de voluntariado.
Nesse sentido, os alunos da segunda série do Ensino Médio são convidados a fazer uma
visita guiada à Instituição VILA DO PEQUENINO JESUS, localizada na Chácara SHIS QI 26,
Chácaras 01 a 05 S QD QL26 CH2, Lago Sul. A finalidade da Vila do Pequenino Jesus é oferecer
mais dignidade às pessoas com necessidades especiais do DF.
Os alunos conhecerão as pessoas abrigadas na Vila do Pequenino Jesus e
desenvolverão atividades de valorização da vida. Eles interagirão com músicas e brincadeiras,
levando os cadeirantes para passear pelos jardins, além de pintar unhas e outras atividades.
De antemão, sabemos que a Instituição necessita de lenço umedecido e fraldas
geriátricas tamanho G. Solicitamos àqueles que puderem a contribuição de um desses itens para
levar no dia da visita.
A atividade ocorrerá no dia 12 de março, (segunda-feira), no período vespertino de aulas.
Os alunos deverão estar corretamente uniformizados e serão acompanhados pelo professor Ivan
Candido de Moraes.
A saída do Colégio será às 15horas e o retorno às 17horas.
O custo do transporte será de 10,00 (dez reais) por aluno e o pagamento deverá ser
feito até o dia 08/03/2018 na Tesouraria da escola.
Desde já agradecemos o incentivo para que seu filho participe deste momento, que
certamente oferecerá mais sentido à vida de seu filho.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica e de Pastoral.

Destacar e entregar à Alynir (Tesouraria), juntamente com o valor de R$10,00
Eu,_______________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
________________________________________________ autorizo a visita à Vila do
Pequenino Jesus, no dia 12/03, das 14h 30 às 17h.
Brasília, ___/___/2018.
Assinatura do Responsável: _________________________________

