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Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021. 

 

Assunto: Bênção dos pais - Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental (anos iniciais) 

 
 

 

Estimados Responsáveis,  

 Na prática do amor orientada por Jesus Cristo, nos reconhecemos como parte integrante de uma família, 

vislumbrando o afeto, o respeito mútuo, a harmonia e o desejo de viver em constante construção da valorização do 

outro em nossas vidas. 

Nos dias 17 e 19 de agosto teremos uma oportunidade privilegiada para renovar o amor em cada lar e 

celebrar um grande presente dado por Deus: a família. O exercício da paternidade humana é a graça de poder 

participar amorosamente da paternidade divina.  

A partir desta certeza, queremos convidá-los para a bênção dos pais da educação infantil e 1º ano que será 

realizada conforme o cronograma abaixo. A celebração ocorrerá no horário de aula com a presença dos estudantes, 

e as famílias receberão a bênção por meio da plataforma Teams.  

Segue abaixo a divisão dos horários: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por meio deste momento tão especial desejamos reforçar ainda mais os laços que nos une enquanto família 

vicentina, na promoção de uma formação integral para nossas crianças e adolescentes. 

 

Atenciosamente, 

. 

 

BÊNÇÃO AOS PAIS 

17/08 
terça-feira 

13h40 às 14h10 Infantil 2 B 

14h10 às 14h40 Infantil 2 C 

14h40 às 15h10 Infantil 2 A 

15h10 às 15h40 1º ano C 

15h40 às 16h10 1º ano A 

16h10 às 16h40 1º ano B 

      

19/08 
quinta-feira 

13h40 às 14h10 Infantil 1 B 

14h10 às 14h40 Maternal 3A 

14h40 às 15h10 Maternal 3B 

15h10 às 15h40 Maternal2 

15h40 às 16h10 Infantil 1A 
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