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“Peçamos a Jesus que nos dê a simplicidade e a
humildade dos pastores, a fidelidade e a
generosidade dos magos.”
(Pe. Gailhac)

Nós, do Colégio Sagrado Coração de Maria,
desejamos a você e à sua família um
F ELIZ NAT AL!!!

NATAL SOLIDÁRIO

PLANTANDO LUZES, COLHENDO SORRISOS

O nosso “Natal Solidário – Plantando luzes, colhendo sorrisos”
foi um sucesso! Nossos alunos colocaram a solidariedade em
prática, por meio de manifestações de carinho, afeto e amor.
Eles receberam as crianças do nosso Projeto Vida Pe. Gailhac
na escola, com uma festa natalina, que contou com show da

banda da escola, gincanas recreativas e esportivas, teatro,
lanche e momento de oração. Além disso, as crianças do projeto
receberam do nosso “Papai Noel” os presentes arrecadados
durante a nossa campanha de arrecadação natalina. Foi uma
tarde de muita integração, sorrisos e gratidão.

NATAL SOLIDÁRIO COM A EQUIPE
DE SERVIÇOS GERAIS

O nosso “Natal Solidário – Plantando luzes, colhendo sorrisos” foi em dose dupla! No dia 7/12, a festa natalina aconteceu para as crianças do Projeto Vida Pe. Gailhac, com a
presença de alunos e colaboradores da escola. Foi uma tarde
linda e cheia de alegria! Já no dia 9/12, os alunos do 9° Ano,

CONFRATERNIZAÇÃO
NATALINA DOS
COLABORADORES

junto com a Assessora de Comunicação, Caroline, realizaram
a entrega dos presentes arrecadados durante a nossa campanha de arrecadação natalina para todos os funcionários dos
Serviços Gerais e da Portaria com filhos e netos. Foi um momento de muitos sorrisos e gratidão, de ambas as partes.

Na terça-feira (20), os colaboradores do colégio participaram
de um momento de oração, confraternização, descontração
e, claro, deliciaram-se com um almoço feito cheio de carinho.
O evento celebrou mais um ano de trabalho e conquistas do
nosso colégio. As fotos já estão no site do colégio. Está uma
mais linda que a outra! Vale conferir!
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