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Circular: nº 117/2017 – 6º Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Encontro de Jovens do Colégio Dom Barreto
Campinas, 19 de setembro de 2017.
Senhores Pais:
A Equipe de Religião do Colégio Dom Barreto, em parceria com a Comunidade
Pantokrator, proporciona aos alunos dos 6º Anos do Ensino Fundamental um
momento de reflexão espiritual através de atividades, músicas, dinâmicas e
descontração. Dessa forma, tentará passar para os seus filhos a realidade do mundo de
hoje e apresentar, da melhor maneira possível, uma metodologia de vida.
Como disse Jesus: “Porque sem Mim nada podeis fazer”(Jo 15,5), sem a ajuda
dos valores cristãos é impossível viver os valores morais dentro da família, da
sociedade, enfim, “Crescer em Sabedoria e Graça diante de Deus e dos homens”.
Não deixe seu(sua) filho(a) perder essa oportunidade de vivenciar os valores
cristãos.
Local: Recanto São José – Mogi Mirim.
Horário: das 7h00 às 18h00 - Saída e retorno no portão da rampa do Colégio (Rua
Floriano Camargo Penteado).
Data: 21/10/2017 – Sábado .
Traje: Camiseta do Colégio, bermuda, tênis e uma troca de roupa, boné, filtro solar, escova de
dentes e toalha.
Levar garrafinha de água, bíblia e material para anotações.

Valor: R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais). Refeições já inclusas. (Café da manhã, Almoço
e Lanche da tarde)
Obs.: A autorização e o pagamento deverão ser entregues a partir do dia 26/09/2017
até, impreterivelmente, o dia 05/10/2017 para o professor André (dia marcado para
empresa de ônibus receber). Após esta data, o(a) aluno(a) não participará do retiro.
_______________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO
Meu(a) filho(a) irá participar do Encontro de Jovens no dia 21/10/2017.
( ) SIM
( ) NÃO
Nome do(a) aluno(a):_______________________________ R.G:__________________
6º Ano:_______
Assinatura do responsável:___________________________ R.G__________________
Data: ____/_____/_____

