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Teresina, 25/10/2017  

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Encontro de Formação – 3º ano. 

 
COMUNICADO Nº 149/2017 
 

Senhores Pais/Responsáveis, 

Informamos que na próxima sábado (28/10/17), os alunos do 3º Ano participarão do II Encontro de 

Formação. Por meio dessa atividade, daremos continuidade ao Projeto de Formação, no qual desenvolvemos o 

tema: “SEMEANDO E CULTIVANDO VALORES PARA UM COTIDIANO DE PAZ”,  com o objetivo de colocar em 

prática os valores e atitudes vivenciados por nossas crianças na escola.  

Quando ensinamos às crianças os benefícios de se conviver com a velhice, elas, naturalmente, percebem o 

idoso como um ser humano que tem sentimentos, experiências e sabedorias. Dessa forma, o proce sso de 

conhecimento acaba sendo incorporado quando elas se tornam adultas.  

No dia 01 de outubro comemorou-se o Dia Nacional do Idoso, em alusão a esse dia, teremos nosso Encontro 

de Formação, com as turmas do 3º ano em parceria com a Instituição – Casa Frederico Ozanam (Abrigo de 

Idosos). 

Respeito a 3ª idade foi um dos projetos desenvolvidos durante o bimestre na disciplina de Formação. Nas 

aulas, as crianças participaram de rodas de conversa e mostra de vídeos, cantaram e apre nderam como é bom 

valorizar o idoso e promover o bem-estar! Na oportunidade, conheceram a vivência de idosos nos abrigos e casa 

de acolhimento do Brasil. Surgiu, então, a vontade de ajudar uma das casas que abrigam e cuidam de idosos em 

Teresina.  

Na oportunidade receberemos, na escola, um representante da casa de acolhimento citada, para que os 

alunos participem de rodas de conversa, entrevistem, assistam vídeos dos idosos atendidos no abrigo e façam a 

entrega das doações. 

Aproveitaremos o momento, para entrega dos cartões confeccionados pelas crianças e firmaremos a 

Campanha Criança Amiga do Idoso. Para tanto pedimos a doação de produtos de limpeza (sabão em pó, 
detergente, desinfetante, água sanitária, sabão em barra, etc),  leite, fraldas geriátricas, e outros.   

Após o momento de interação com o representante do abrigo de idosos, as crianças seguem para o Ginásio 

Poliesportivo do Colégio Pro Campus, para participarem de momentos de oração e reflexão, lazer e animação com 

jogos e brincadeiras variadas, além do banho de piscina. Na ocasião, contaremos com o apoio de professores e 

auxiliares da escola no acompanhamento e supervisão das atividades, conforme orientação da Coorde nação e 

Direção Administrativo-Pedagógica.  

Para essa atividade os alunos devem vir fardados e trazer na mochila (devidamente identificada) com 

material de higiene pessoal, protetor solar, traje de banho, roupa leve para pós -banho. Para o lanche a criança 

deverá trazer: frutas, sucos, biscoitos, lanchinhos variados. 

Contamos com a participação de todos. 
  

   Horário do encontro: Chegada do aluno na escola: 8h.     Termino: 12h. 
 

   Pedimos que assinem dando ciência.  
 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica. 
 

Ciente: ________________________________________________________________________________  
 

“A paz está na boa educação.” 
 

Para um melhor acompanhamento do aluno, baixe em seu celular o aplicativo ESTUDECADES e receba instantaneamente informações 

relevantes do seu(sua) filho(a). 

 


