
Queridos Amigos, 

Saúde e Paz!!! 

É com grande alegria que iniciamos as atividades em 2015, ano novo, vida nova! 

Com os propósitos e o desejo do novo ano ser melhor que o ano passado, desejamos esternar o que 

trazemos dentro e nos impulsiona a concretizar os desejos mais íntimos de ver esta meninada crescer, com 

dignidade, de desenvolver fisica, intelectualmente, como cidadãos de bem contribuindo na formação de 

um mundo mais justo, fraterno e solidário. 

Iniciamos as nossas atividades na primeira semana de fevereiro, após um longo período de férias, as 

crianças chegaram bem animadas, impressiomanate ver como em tão pouco tempo estas crianças crescem 

e mudam. Chegaram também as crianças novatas, assim a oficina está como um jardim florido e colorido! 

 

 

 

 



 

 

 

Durante o carnaval, fizemos a nossa festa, onde as crianças se fantasiaram, pintaram, brincaram e viveram 

dias de muita diversão. 

 



 

No dia 28/02 fizemos o primeiro encontro doa ano com os pais, foi um momento de partilha, apresentação 

das oficina, dos educadores com o objetivo de nos aproximar mais da comunidade e fortalecer os laços que 

nos une. Assim ao final da reunião fizemos um bazar e houve apresentação de capoeira. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Também recebemos com grande alegria e surpresa a visita da nossa muito querida Madre Roberta, que nos 

transmite entusiasmo, ânimo e amizade sempre que aparece. Foi um momento de encontro com crianças  

e funcionários, onde houve também apresentações em homenagem a mesma. Ciao Caríssima Madre 

Roberta, o nosso obrigado, você vai para a Italia, mas continua muito viva e presente em nossos corações. 

 

 



 

Também durante este tempo Quaresmal, estamos refletindo com as crianças o tema que a igreja nos 

propõe, olhando para o Cristo Servidor, em um mundo que tudo é devido, que favor se tornou troca, 

pedimos ao Bom Deus que toque nossos corações dando-nos seus pensamentos e sentimentos nas 

relações com nossos irmãos e irmãs, nos mostrando que o Serviço é a grande marca de Cristo e deve ser a 

marca do Cristão. 

 



 

A vocês queridos amigos, o nosso obrigado, o nosso afeto, 

Que Deus os abençoe e recompense pela parceria e esforço contínuo em nos ajudar. 

Abraços, 

 

Sheila 


