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“A família que vive a alegria da fé, comunica-a espontaneamente,
é sal da terra e luz do mundo, é fermento para toda a sociedade.“
(Papa Francisco – Homilia, Jornada da Família, 2013).

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017.
Prezados Pais, Responsáveis, Alunos, Funcionários e Amigos da Comunidade do
Colégio São Vicente de Paulo,

Para reforçar os laços afetivos e os vínculos construídos a cada dia no Colégio, convidamos a
todos para a temporada de Encontros das Famílias do São Vicente. Discriminamos, abaixo, as
atividades previstas por série e segmentos, algumas delas, extensivas a todos:
 Missa das Famílias do São Vicente: 26 de agosto (sábado), às 16h30, no Auditório.
Para todos: Celebração dos laços de Família, na comunhão das virtudes vicentinas com as
diferentes formas de organização familiar. Animação litúrgica com Alunos da Primeira Eucaristia
e apresentação dos flautistas do 5º ano do Ensino Fundamental. Em seguida, haverá um
“espaço de convivência”, com lanche comunitário e apresentações musicais, simples e afetivo,
próprio do espírito vicentino, no Pátio. Pedimos que cada um traga um salgado a ser partilhado
com o próximo, na mesa comum da grande Família. O Colégio oferecerá o bolo com sucos/chá.
 Encontro com os Avós - 1º ano do Ensino Fundamental: Bate-papo com as vovós e os
vovôs, 29/08 e 30/08. Detalhes desta atividade constarão em circular específica, encaminhada
pela Coordenação. CLIQUE AQUI
 Mostra de Trabalhos - 2º ano do Ensino Fundamental: Vivências dos Alunos com seus
familiares. Trabalhos realizados nas atividades de História, Geografia e Ensino Religioso.
 Exposição de Cartazes – 3º ano do Ensino Fundamental: “Minha família é assim” trabalhos elaborados nas aulas de Ensino Religioso com reflexões acerca da diversidade
familiar dos Alunos.
 Exposição “Família: refletindo em boa companhia” - 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental: Poemas criados coletivamente pelos Estudantes, com temas que envolvem as
diversas disciplinas no cotidiano escolar dos Alunos (local: Sala de Exposições).
 Concurso de Fotografia “A Família bem na foto” - 6º, 7º e 8º anos do Ensino
Fundamental: Registro de valores que sustentam as famílias - CLIQUE AQUI e Momento de
Reflexão “Eu era estrangeiro e você me acolheu. Ou não”: Relatos sobre vivências de
familiares ou amigos que chegaram ao Brasil ou vieram de outros estados e suas experiências
de acolhimento - (partilha entre colegas, em sala de aula). CLIQUE AQUI
 Reflexões em aula - 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio: “O caminhar, o
sentir, o agir e o pensar” - reflexões e mostra de trabalhos sobre as relações familiares, suas
diferentes composições, trocas e influências - atividades com os Prof. de Códigos e Linguagens.
Em espírito de amizade, acolhimento, respeito e comunhão com todas as Famílias,
Coordenações e Diretoria – CSVP

