Circular 12 /2021
Santo André, 07 de maio de 2021.
Prezados Pais e/ou responsáveis
Caríssimos alunos e alunas
Maio é mês dedicado à Nossa Senhora! D. Bosco sempre recorreu à intercessão e à proteção
da Virgem Maria. Ele a tinha como uma educadora por excelência, vencedora de muitas batalhas,
verdadeiro auxílio nas horas de atribulações. À ela confiava toda a sua obra e por isso, para o mundo
salesiano, maio é mês de festa! Contudo, diante o contexto que estamos vivendo, boa parte das
atividades festivas cederam lugar a ações relevantes para o momento e de forte apelo à sensibilidade
com as pessoas.
Promovendo a maior ação de arrecadação já assumida pela Escola, representada pelos seus
colaboradores, famílias, alunos e alunas e seus amigos, abraçamos 4 frentes de apoio social. A
proposta foi aprovada em reunião com os representantes de sala dos ensinos fundamental anos
finais e médio. Desejamos que este mês de maio, seja o de maior relevância dos últimos anos do
Coração de Jesus e desde já declaro imensa gratidão!
Campanhas
Pão a quem tem fome

O que trazer
Alimentos
não
perecíveis ou cartão
cesta básica
Absorventes higiênicos

Doadores
Destinatários
Toda
a
Comunidade CUFA – Central
Educativa e seus Amigos
Única
das
Favelas
Pobreza Menstrual
Alunos, Famílias e Amigos Projeto Acolher
dos Ensinos Fund II e EM
Roupa a quem tem frio Roupas, Cobertores e Toda
a
Comunidade Pe.
Júlio
Meias
(novos
ou Educativa e seus Amigos
Lancellotti
usados em bom estado)
Um ato de amor
Bonecas (novas)
Famílias e Amigos dos Grupo Bem Me
Ensinos
Infantil
e Quer (Life Dolls)
Fundamental I
Onde entregar: Portaria Xavier de Toledo. 3ª e 5ª feiras das 7h às 18h30 e aos sábados: das 8h às
12h
Período de arrecadação: 07 a 31 de maio
Obs: quem desejar, pode participar das 4 frentes de doação.
Informações sobre cada campanha estão disponíveis nas redes e podem ser compartilhadas!
Antes de me despedir, aproveito para confirmar a tradicional missa de Homenagem às Mães
e à Nossa Senhora, no dia 24 de maio, às 19h30 horas. Em breve seguirá o convite com as
informações para acesso. Esperamos por todos vocês!
Pedindo a proteção de Maria a todos os seus, despeço-me, atenciosamente,
Mirian R Benatti Godinho
Diretora Pedagógica

