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Caras famílias,
Refletir sobre um Projeto atribui sentido à Escola!
Há mais de 17 anos, o Colégio Piaget desenvolve a campanha “Por uma
Páscoa mais doce”, em parceria com as professoras de Linguagens,
estimulando o total comprometimento dos estudantes da 2ª série do Ensino
Médio.
Sob a mediação das Profªs Edinéia Conrado e Adriana Pradella, os estudantes
promoverão ações de coleta de bombons Sonho de Valsa, todas as terças e
quintas-feiras, que serão destinados a creches públicas e orfanatos.
Buscamos na ação, além de um ato de cidadania e amor ao próximo,
desenvolver habilidades que contribuirão com o Projeto de Vida de nossa
comunidade escolar.
E assim, esperamos ampliar a visão de mundo, desenvolver

o senso de

comprometimento e confiança, criar redes de relacionamentos, refletir e
entender o propósito da vida.
Informações importantes:
Coletas: de 10/03 a 30/03 - Estudantes das aulas presenciais: entregar
para as Profªs Adriana e Edineia ou Coordenações.
Estudantes das aulas on-line: entregar na Secretaria;
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Entrega às Instituições: 31/03 e 01/04 - o Colégio fará a distribuição
nos locais;
Destaques: A turma que tiver a maior contribuição, terá uma grande
surpresa!
Em respeito aos protocolos de segurança, as doações deverão estar
higienizadas e embaladas com o nome do estudante.
Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós.
(Benjamin Franklin)
Atenciosamente,
Cristiane Novoa

Elaine Vasconcellos

Coordenadora Pedagógica

Coordenadora Pedagógica

Simone Riva

Jaime Cavalcanti

Coordenadora Pedagógica

Coordenador de Esportes e Eventos

Silvana Franco
Diretora Geral
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