
               COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
             Circular no 03/22                                                           Lagarto (SE), 03 de março de 2022. 
               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 2022 que este ano traz como tema Fraternidade e 
Educação”. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa 
Francisco.  A CF nos convida a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, 
propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. 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 “Fala com sabedoria, ensina com amor” ,(Pr 31,26), estará presente no nosso dia a dia 
neste período da quaresma.   

Essa semana, estaremos realizando novas entregas do material didático do Ensino Fundamental 1. 
Fiquem atentos a chamada dos grupos! Para nossa organização, a entrega estará acontecendo na Biblioteca do 
colégio. 

Pedimos ainda uma atenção especial ao fardamento escolar e horário das atividades. Para estabelecer 
limites, família e escola deve se valer das regras e acordos estabelecidos para o benefício de todos. Essas 
atitudes contribuem para organização do ambiente em que vivemos, promover a justiça, estimular 
responsabilidades nas atitudes e nas relações mantidas na escola. É através das regras que o aluno consegue 
saber quais os comportamentos que se espera dele. Com isso, ele pode desenvolver a autorregulação emocional 
e conseguir viver bem em sociedade. Caminhemos juntos! 

Abaixo, segue o calendário deste mês de março: 
PROGRAMAÇÃO- MARÇO: 

Dia 09/03: Missa de abertura da Campanha da Fraternidade  
                            Manhã: 8h  Tarde: 16h 
Dias 08 e 09/03: Simulado 6º ao 9º ano 
Dia 16/03: Reunião de Pais – Educação Infantil Horário: 19h 
Dia 17/03: Reunião de Pais – Ensino Fundamental 1 Horário: 19h 
Dia 18/03: Reunião de Pais – Ensino Fundamental 2 Horário: 19h 
De 21 a 25/03: Semana de Avaliação  
 

 
 

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos estamos à disposição. 
Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde. 

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

Diretora 
 

 
 


