
               COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

             Circular no 02/21                                                           Lagarto (SE), 03 de março de 2021. 

               Do Colégio Nossa Senhora da Piedade 

              Aos Senhores pais e/ou responsáveis. 

              Assunto: Circular/ Março 

                          

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

 

Iniciamos a vivência da Campanha da Fraternidade 2021 que este ano traz como tema “Fraternidade e 

Diálogo: compromisso de amor”, que visa educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor – 

que é uma exigência central do Evangelho. Neste sentido, o CNSP abre as reflexões deste tempo forte através 

da santa Missa realizada em nossa escola e ao longo de todo esse período através das atividades do SOR 

(Serviço de Orientação Religiosa) e das demais atividades realizadas no contexto escolar. O lema da campanha 

“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”, estará presente no nosso dia a dia neste 

período da quaresma.  Abaixo, seguem as demais propostas para o mês de março: 

PROGRAMAÇÃO: 

➢ Dia 06/03: Sábado letivo Educação Infantil – Atividades remotas 

➢ De 22 a 26/03: Semana de Sondagem – 1º e 2º ano 

➢ Dias 23 e 24/03: Dias de prova do 3º ao 5º ano 

         Matutino - Grupo 01 das 7h15 às 9h15/ Grupo 02: das 9h45 às 11h45 

         Vespertino - Grupo 01 das 13h às 15h/ Grupo 02 das 15h30 às 17h30 

➢ Dias 25 e 26/03: Dias de prova do 6º ao 9º ano 

         Matutino - Grupo 01 das 7h15 às 9h15/ Grupo 02: das 9h45 às 11h45 

         Vespertino - Grupo 01 das 13h às 15h/ Grupo 02 das 15h30 às 17h30 

 

OBS: É de fundamental importância, que as famílias observem os horários das atividades avaliativas, 

visto que os dois grupos frequentarão o ambiente escolar, mas em horários distintos. Os alunos que 

optaram pelo totalmente remoto, realizarão a atividade através Google formulário sendo orientado e 

monitorado pelo professor. A colaboração de todos é essencial. 

 

➢ De 29/03 a 31/03: Apresentação Semana Santa da Educação Infantil (Programação interna) 

➢ Dia 30/03: Apresentação Semana Santa Fundamental 1 (Programação interna) 

➢ Dia 31/03: Apresentação Semana Santa Fundamental 2 (Programação interna) 

➢ Dia 31/03: Parada do projeto 2021:  

Ciente dos belos frutos produzidos com a metodologia do nosso Projeto Anual, apresentamos 

também aos senhores a nossa proposta para 2021  – “ Histórias que inspiram”.   Neste ano letivo de 2021, nos 

aproximaremos da história de múltiplas personalidades que são exemplos para as crianças e jovens com suas 

práticas sociais inspiradoras. Assim, nos apropriaremos da cultura, história, literatura, arte, e todas as outras 

riquezas que fazem parte da vida dessas personalidades influentes no cenário estadual, nacional e mundial para  

trazer à tona valores e princípios fundamentais na construção do ser humano. Ressaltamos ainda que, ao final 

de cada mês, será realizada a culminância com o que fora trabalhado em sala durante o mês. 

 

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 

 

 

 


