Colégio Passionista Santa Maria
Praia Grande, 2 de setembro de 2016
ASSUNTO: PROJETOS 2º SEMESTRE – EDUCAÇÃO INFANTIL

Senhores Pais e Responsáveis,
Nesse comunicado compartilhamos com os senhores o cronograma dos próximos projetos do ano de 2016.
Reafirmamos o quanto são positivos e saudáveis o acompanhamento e a participação das famílias no processo de
ensino-aprendizagem das crianças e o quanto cada projeto é planejado pensando no desenvolvimento global de
nossos educandos.
05 de setembro a 22 de outubro: Projeto baseado na Campanha da Fraternidade 2016:
Tema: “Casa comum, nossa responsabilidade”.
Lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24).
Acreditamos que o tema desse ano é essencial na formação de nossos pequenos cidadãos que desde o
maternal devem entender que todos temos responsabilidade sobre nossa casa e que toda mudança começa dentro
de cada um de nós, ou seja, devemos nos conhecer, saber nossas dificuldades e virtudes, procurar termos boas
atitudes primeiro com a gente mesmo, depois com quem está ao nosso lado, para então, podermos cuidar do que é
de todos e assim promover e colaborar por um mundo melhor: mais sadio, feliz e unido.
Nessa proposta, dividiremos de maneira pedagógica o tema abordado em três grandes eixos e cada um
possuirá tópicos de atitudes necessárias para que ele realmente aconteça. Abaixo serão abordados os três eixos.
Durante os meses de setembro e outubro os mesmos serão trabalhos no dia a dia da Educação Infantil.
1. CUIDANDO DE MIM...

2. CUIDANDO DE NÓS...

 Seja grato. Reze/ ore/ medite, converse com
Deus.
 Você é especial, não se compare a ninguém.
 Separe e entenda o que você quer do que
você precisa (consumismo).
 Assuma suas atitudes e perdoe-se.
 Organize sua vida, suas roupas, seu material,
seu quarto.
 Cuide da sua alimentação e da sua higiene,
esses itens são importantes para sua saúde
física.

3. CUIDANDO DO QUE
É DE TODOS NÓS...



Seja gentil e delicado
 Cuide do meio
com todos.
ambiente.

Diálogo é fundamental.
 Ajude dentro da sua
casa, aí começa a

Palavrinhas mágicas
verdadeira
fazem toda a diferença
transformação.
(com licença, obrigado,
por favor...).
 Cuide da sua escola.

Seja solidário, generoso
e faça sem esperar
nada em troca.

Alegria multiplica
alegria.
Esse projeto culminará em uma apresentação por parte da Educação Infantil (e de todo Ensino Fundamental
e Médio) na Mostra Cultural, que será realizada dia 22 de outubro, sábado (em breve maiores informações sobre o
evento).
Próximos temas de Projetos:
24 de outubro a 11 de novembro: “Unidos pela PAZ”.
16 de novembro a 15 de dezembro: “Natal”.

Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista
Educando com Paixão!

