
               COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

             Circular no 07/21                                                     Lagarto (SE), 05 de agosto de 2021. 

               Do Colégio Nossa Senhora da Piedade 

              Aos Senhores pais e/ou responsáveis. 

              Assunto: Circular de Agosto 

                          

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

 

Agosto é o mês em que a igreja celebra as vocações. Nesse contexto, também conversamos 

com as nossas crianças e jovens sobre o chamado de Deus em nossas vidas, no âmbito familiar e 

religioso. Foi o chamado de Deus que edificou essa missão educativa a partir do carisma 

franciscano, e que reuniu diversas famílias com o mesmo propósito: formação que inspira para a 

vida.   

Na perspectiva de sempre reafirmar uma boa comunicação com a família, vimos por meio 

dessa circular apresentar a nossa programação do mês de agosto. 

Abaixo, seguem as propostas para o período: 

PROGRAMAÇÃO: 

➢ Dia 06/08: Missa da família em comemoração ao dia dos Pais às 8h e às 16h no ginásio do 

CNSP (entrada das famílias exclusivamente pelo portão do ginásio); 

 

➢ Dia 28/08: Sábado letivo para o Ensino Fundamental  (totalmente remoto). 

 

Reforçamos que nossas portarias estão organizadas e equipadas para a acolhida de nossos 

alunos e famílias, como também a organização dos horários de chegada e saída favorecem ao bom 

funcionamento das atividades e a garantia da manutenção dos cuidados sanitários. Para tanto, 

contamos com o apoio das famílias no que diz respeito a observação dos horários de cada 

seguimento. É importante ainda observar o uso correto do fardamento, o comprimento adequado 

das saias (no caso das meninas) e a utilização do uniforme de Ed. Física de acordo com os horários 

de cada turma. 

Aproveitamos para atualizá-los sobre o estado de saúde da nossa querida Irmã Renata, que 

ainda se encontra internada na UTI sob cuidados médicos em processo de recuperação. Ao mesmo 

tempo, convidamos a todos para que permaneçamos unidos em oração pelo restabelecimento de 

sua saúde. As aulas de Ensino Religioso serão ministradas pelas professoras das turmas, no caso 

do 1º ao 3º ano, e pelo professor Igor Fraga, nas turmas do 4º e 5º ano. Desde já, agradecemos a 

colaboração e compreensão de todos. 

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos procurar as coordenações. 

Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde. 

Afetuoso e fraternal abraço. 

Ir. Leidiana B. de Lima  

Diretora 


