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Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.

“A perfeição não consiste na multiplicidade
das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas”
(São Vicente de Paulo)

Prezados pais e responsáveis,

O Colégio São Vicente de Paulo, coerente com sua missão de educar para a transformação social,
firmou uma parceria com a ONG TETO, que desenvolve um trabalho sério e já consagrado por cinco
estados brasileiros e em alguns países da América Latina.
Em seu “Projeto Escola”, a TETO leva um grupo de dez alunos, além de um professor, no intuito de
construir uma casa digna para uma família de extrema vulnerabilidade social. Esta construção
acontece durante um final de semana, quando todos participarão do processo imersos em uma
comunidade de nosso estado.
Para que o projeto seja viabilizado, entretanto, nossos alunos precisam realizar, juntamente à
comunidade local, uma campanha para arrecadar o valor de custo da casa, que atualmente gira em
torno de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos Reais).
No primeiro semestre, o colégio já participou da construção de uma casa em Jardim Gramacho,
com um grupo de alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio, tendo sido uma experiência muito
enriquecedora. E, para oportunizarmos esta vivência a outros alunos e ampararmos mais uma
família, pretendemos construir uma nova moradia em novembro de 2018.
Para tanto, convidamos a todos a se unir nesta nobre causa através de contribuições e campanhas
de conscientização e arrecadação de recursos. As doações deverão ser colocadas em um envelope
e entregues às equipes Comunitária e de Pastoral.
Para saber mais sobre a TETO, acesse o site: www.techo.org/paises/brasil. Caso queira visitar o
blog do projeto, com mais informações sobre a primeira casa construída, acesse:
http://projeto9ano-csvp.blogspot.com.
Na certeza de que não basta fazermos apenas o bem, mas “precisamos fazer bem o bem”,
agradecemos a parceria de todos que puderem nos auxiliar nesta grande empreitada.
Atenciosamente,

Laura Régent
Coordenação Comunitária, Pastoral e Serviço Social

Pe. Agnaldo Aparecido de Paula
Diretoria

