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Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021. 
 
Assunto: Celebrações de Natal – Ensino Fundamental – anos iniciais 
 

“Onde reina o amor, Deus ali está”. 
Comunidade Taizé 

 
 

Estimadas Famílias, 
   

Mais um fim de ano se aproxima em nossa comunidade educativa e após muito esforço, dedicação e 

crescimento de nossos estudantes, chegou o momento de celebrarmos todo este belíssimo processo. E para bem 

comemorarmos mais um ciclo de grandes conquistas, realizaremos a celebração de natal de nosso segmento no 

dia 07 de dezembro. 

 

Durante a festividade, as turmas irão celebrar os valores vividos pela sagrada família e assim vivenciar o 

verdadeiro sentido do natal.  

 

No dia da celebração os estudantes devem chegar no horário normal, pois realizaremos o momento no início 

da tarde. E para representar cada um dos valores trabalhados, cada turma deverá estar vestindo uma camisa com 

uma cor específica e a bermuda do colégio. Serão eles:  

 2º ano – coragem de Maria (camisa azul); 

 3º ano – ternura de José (camisa verde); 

 4º ano – fé da sagrada família (camisa vermelha); 

 5º ano – amor no nascimento de Jesus (camisa branca).  

 

No final da celebração, faremos memória à visita dos reis magos que presentearam Jesus pobre e humilde de 

coração. Desta forma, convidamos as crianças que desejarem e puderem a trazer um brinquedo novo para ofertar 

nesse momento. Os brinquedos que arrecadarmos serão doados para as crianças de duas obras sociais de nossa 

rede (Projeto Portas Abertas e Centro de atendimento aos refugiados).  

 

Respeitando os protocolos de saúde, realizaremos esta comemoração somente com as crianças, no teatro, 

durante o horário de aula.  

Após a celebração, nossos estudantes farão um lanche coletivo. 
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Enquanto colégio de tradição vicentina, celebramos a vida em todas as suas etapas, e nesse momento 

celebrativo, a presença de nossos estudantes é fundamental. Desde já, muito obrigado por toda a parceria! 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos, mais uma vez, a parceria e 

compreensão das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Vitor Menduina 

Coordenador de Pastoral 

Renata Bordallo 
Coordenadora Pedagógica 
Anos Iniciais, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 
Orientadora Educacional 

Anos Iniciais, 2º ao 5º ano 


