
               COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
             Circular no 03/21                                                           Lagarto (SE), 06 de abril de 2021. 
               Do Colégio Nossa Senhora da Piedade 
              Aos Senhores pais e/ou responsáveis. 
              Assunto: Circular/ Abril 
                          

Srs. Pais, Sras. Mães, Responsáveis, Paz e bem! 
 

“Cristo, minha esperança, ressuscitou!” (Papa Francisco) 
 

Nesta páscoa, peçamos a graça que nos faz testemunhar a alegria de ter como redentor Jesus. 
Permitir se surpreender a cada dia pelo seu amor abundante, que não conhece limites, barreiras e nos faz 
recomeçar, sempre! Estamos no tempo da esperança, que nada possa apagá-la de nossos corações. 
 Nesta perspectiva, queremos partilhar as nossas previsões para este mês de Abril. Assim, 
preparamos atividades para envolver cada vez mais nossos alunos, despertando sentimento de unidade 
com sua turma e ascendendo o protagonismo através do aprender, fazer, ser e conviver. Contamos com o 
apoio e motivação das famílias nessas práticas que prometem descontrair e desfocar desse momento que 
há de ser breve, e prepará-los para o retorno presencial. 
 
PROGRAMAÇÃO MENSAL: 
 06 – 1ª Parada do Projeto anual – Atividades internas de socialização de pesquisas e apropriação 

do tema da turma; 
 07 – PLANTÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL – Não haverá aula; 

Funcionaremos com as duas recepções abertas. Pedimos aos pais e/ou responsáveis que observem 
os horários previamente agendados para mantermos os cuidados de atendimento; 

 12 a 16 – Semana de recuperação paralela; 
 20 – Feriado aniversário de Lagarto; 
 21 – Feriado Tiradentes; 
 22 a 28 – Gincana virtual INSPIRART – 1º ao 9º ano; 

As atividades e regulamento serão postadas nos murais de sala e serão orientadas pelos 
professores de cada turma. Ao final, teremos premiação das equipes vencedoras; 

 26 – Missa Nossa Senhora do Bom Conselho e Páscoa – Transmitida através de nosso canal do 
Youtube (cnsplagarto) às 16h. 
 

 
Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos procurar as coordenações. 

Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde. 
Feliz Páscoa! 

Afetuoso e fraternal abraço, 
Ir. Leidiana B. de Lima  

Gestora 
 

 
 


