
             COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
  Circular Agosto 2022                         Lagarto (SE), 28 de julho de 2022. 
             Do Colégio Nossa Senhora da Piedade 

Aos Senhores Pais, mães e/ou responsáveis. 
Assunto: Programação Agosto 

                       
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
                                                                PAZ E BEM! 
 

Iniciamos nosso semestre com o desejo que o nosso caminhar seja de muitas aprendizagens, 
inspirações e momentos marcantes, que, em todo trajeto, possamos marcar significativamente para a vida. 
Para aqueles que estão iniciando essa jornada conosco, sejam bem-vindos! Agradecemos à confiança 
depositada em nosso trabalho e por nos permitir participar da vida de seus filhos. Esperamos que o nosso 
semestre seja muito especial!  

Segue o calendário de atividades para nossa organização pessoal: 
 
AGOSTO – Mês dedicado às vocações 
 
De 01 a 05 – Semana de recuperação paralela referente ao 2º bimestre; 
Dia 05 – English Culture  (9º anos); 
Dia 06 – Sábado letivo – Show de Talentos/ Comemoração dia do Estudante 1º ao 5º ano; 
Dia 11 – Dia de Santa Clara/ Comemoração - Dia do estudante – Ed. Infantil; 
Dia 12 -  Comemoração Dia dos Pais: 
             Manhã-   Missa, 8h, seguido de café da manhã para os pais ou aquele(a) que ama como pai; 

 Tarde -    Missa, 16h, seguido de Lanche da tarde para os pais ou aquele(a) que ama como pai; 
Dia 13 – Sábado letivo - Show de Talentos/ Comemoração dia do Estudante 6º ao 9º ano; 
Dia 17 – Excursão pedagógica 1º anos (matutino e vespertino); 
Dia 18 – Excursão pedagógica 2º anos (matutino e vespertino); 
Dia 19 – Excursão pedagógica 3º anos (matutino e vespertino); 
Dia 23 – Excursão pedagógica 4º anos (matutino e vespertino); 
Dia 23 – Feira de Linguagem 8º anos;  
Dia 26 – Excursão pedagógica 5º anos  (matutino e vespertino); 
Dia 30 – Novenário Nossa Senhora da Piedade – Homenageados CNSP (a concentração será no colégio, 
sairemos em procissão luminosa com a imagem da padroeira rumo ao santuário). Todos os alunos e 
famílias estão convidados. Em breve, mais informações. 
 

Salientamos que a confirmação de participação para a missa dos pais nos auxiliará na organização, 
garantindo o sucesso do nosso evento.  

 
Que nosso bom Deus nos abençoe e guarde! 

Afetuoso e fraternal abraço. 
Ir.  Leidiana B. Lima  

 
-------------------------------------------------RECORTE E DEVOLVA NO COLÉGIO---------------------------------------- 

 
CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DIA DOS PAIS  

 
Eu ______________________________________, responsável pelo aluno 

_______________________________________do _____Ano Turma:______ irei participar da comemoração do dia 

dos pais. 

________________________________________________ 
Assinatura do responsável.  


