Circular nº 2
2017/2018

Caros pais e encarregados de educação
O tempo corre muito depressa e já estamos quase a chegar ao Natal. Com as nossas crianças vamos
iniciar os preparativos para a festa de Natal (Advento) na próxima semana. Contamos com a vossa
colaboração na realização de alguns desafios que as crianças irão levar para casa.
Será certamente um momento muito importante de paragem, escuta e de encontro com os vossos
filhos. Cada gesto, cada olhar, cada palavra é o reflexo de Deus na nossa história.
O convite continua a ser de paragem:
Para, não deixes que a pressa te distraia!
1ª semana – O que vejo da minha janela?
2ª semana – Quem vive á minha volta?
3ª semana – Quem sou eu?
4ª semana – Onde está Jesus?
Esta caminhada de Advento vai terminar com uma Celebração de Natal no dia 21 de dezembro (só
para as crianças e educadores), com Jesus no centro da nossa praça.
E porque as festas são momentos importantes para nós, queremos também “fazer festa” com os pais,
avós e toda a família. De forma a garantir a participação de todos na festa de Natal e viver de forma
mais plena este momento, foram alteradas as datas da calendarização. Assim, faremos 4 festas, nas
seguintes datas:
13 de dezembro - creche 1
18 de dezembro - creche 2
19 de dezembro - salas impares (salas 1,5,7 e 9)
20 de dezembro - salas pares (salas 2,4,6,8 e 10)
Todas as crianças da sala 1 à sala 10 participam na festa do dia 19 e dia 20, as famílias é que só
assistem num dos dias (no dia impar ou par, consoante a sala a que pertence o seu filho/a).
Como gesto solidário vamos lançar a campanha dos CTT :“Uma árvore pela floresta”, onde queremos
privilegiar o cuidado e atenção pela natureza. (em breve serão dadas mais informações)
Desejamos um bom caminho de preparação para o Natal.
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