COLÉGIO PASSIONISTA São Gabriel
São Vicente, 12 de setembro de 2017.
SEMANA PASSIONISTA

Prezados Pais ou Responsáveis:

Todos os anos temos o prazer em convidar nossos alunos a participarem da
SEMANA PASSIONISTA. Momento de confraternização, aprendizagem e, principalmente,
solidariedade. A Semana Passionista já faz parte da tradição do nosso Colégio e ocorrerá de 18 a
22 de setembro no horário de aulas.

O tema em 2017 é #CLAMORPELAVIDA, todos Educandos e Educadores Passionistas,
juntos, clamando pela vida e pelo amor. Cada equipe representará um clamor e a programação
promoverá, através de gincanas, atividades culturais e brincadeiras, a PAZ e a UNIÃO. Sendo
assim, diferente de anos anteriores, TODOS os educandos deverão vir com CAMISETA BRANCA
PARA A ABERTURA, porém, poderão usar a criatividade nos adereços que deverão ser da cor da
equipe em que o aluno faz parte (óculos, bandana, boné, peruca, tinta facial, etc). E no decorrer da
semana, vir com a camiseta da cor de sua equipe. É importante ressaltar que os alunos estejam
com tênis (para maior segurança devido as atividades) e uniformes de times de futebol não são
permitidos.

Dentre as principais atividades está a CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE onde durante
toda a semana serão arrecadados alimentos, produtos de higiene, roupas e brinquedos em bom
estado que serão colocados no espaço das equipes apenas no horário da entrada. Para cada dia
da semana será arrecadado um tipo de alimento e/ou produto. Acreditamos que nossos alunos e
familiares já incorporaram o sentido da Semana Passionista e compartilham conosco a proposta de
que a gincana é um meio de diversão e união, mas o principal são as arrecadações que serão
destinadas às comunidades carentes, ou seja, mais do que brincar, queremos ajudar e levar nossa
atenção aos mais necessitados. Contamos com a colaboração de todos! Que as campanhas de
doações sejam um sucesso é o ponto alto da nossa Semana Passionista!

CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE
Segunda-feira: dia 18 de setembro

Quinta-feira: dia 21 de setembro

12 enlatados ou Caixinhas:

Alimentos não Perecíveis e Biscoitos\Bolachas:

Molho de tomate- óleo-ervilha-milho-paté-atum-sardinha

15-Quilos de arroz \ 5-Quilos de feijão

Produtos de Limpeza:

5-Quilos de açúcar \ 5-Pacotes de café

6-Desinfetantes \ 3-Saco de sabão em pó

5-Pacotes de macarrão \ 10-Pacotes de bolachas

4-Sabão em Pedra \ 4-Detergente

6-Latas ou saquinho de Chocolate em pó
3-Caixas de bombom

Terça-feira: dia 19 de setembro
Produtos de Higiene Pessoal:

Sexta-Feira: dia 22 de setembro
Caixas de Leite – Leite em Pó – Sustagen:

8-Shampoo \ 8- Condicionadores \ 15 Sabonetes

8-Caixas de Leite (cada uma com12 unidades)

4-Lâminas de barbear \ 5-Ptes de Papel higiênico (4 rolos)

-Pacotes Grandes ou Latas de Leite em pó

8-Pastas dental \ 8-Escovas de dente

1-Lata de Sustagen

Quarta-Feira: dia 20 de setembro
Materiais Escolares:
6- Cadernos Universitários de 100 folhas brochura
15-Lápis (preto) \ 15-Borrachas \ 10-Canetas
5-Caixas de Lápis de cor (com12 unidades cada)
5-Réguas (30 centímetros)
Fraldas Descartáveis:

AÇÂO SOLIDÁRIA
Neste ano arrecadaremos
BRINQUEDOS e ROUPAS de CRIANÇAS e ADULTOS
em bom estado e limpa.
Todos os dias teremos uma
CAIXA GRANDE no PÁTIO
para serem depositadas.
#clamorpelavida

6-Pacotes de Fraldas geriátrica (adulto-idoso)

A abertura da Semana Passionista será na próxima sexta-feira, 15/09, no horário de aulas.
Os alunos já poderão vir com a camiseta branca e adereços da cor da sua equipe! Todos juntos
pela união, pelo amor e paz! #clamorpelavida

Comunidade Educativa Passionista
Educando com Paixão e Solidariedade!

