São Paulo, 01 de agosto de 2018.

Convite especial
CSM 70 anos: Portadores de Esperança
Semana da Família
Família do 4º ano,
Sejam bem-vindos(as) a mais um semestre letivo! O 4º ano já começa agosto cheio
de novidades!
Nos próximos dias, teremos a Semana da Família, um dos eventos comemorativos
dos 70 anos do nosso Colégio. Desta vez, homenagearemos a nossa comunidade escolar
e celebraremos a presença da Família Santa Maria na história de pais, alunos,
funcionários, professores, bem como de todos os envolvidos neste projeto de Educação.
Entre os dias 13 e 17 de agosto, apresentaremos na Sala do Trem Bala uma
exposição sobre a nossa memória escolar, revisitando mais de 7 décadas de existência
como instituição de ensino. Para isso, organizaremos um “Museu da Pessoa”
representando o Santa Maria, que terá exibição de vídeos, mostra de documentos
históricos e iconográficos, réplicas de uniformes e materiais escolares, depoimentos em
áudio, e muitas outras atrações que encantarão a todos.
No final da atividade, pais e alunos serão convidados a partilhar saberes e sabores
por meio de um delicioso café da manhã ou chá da tarde, que terá como objetivo principal
a ampliação das experiências de convívio e interação dos grupos em meio aos nossos
acolhedores espaços ao ar livre.
Participem mais uma vez deste momento mais que especial!
Até lá!
Equipe 4º ano
Ponto de encontro: Sala TREM BALA (biblioteca)
Horários
Manhã
Tarde

Saída da plataforma
7h15
17h

Dia da semana
2ª feira (13/08)
3ª feira (14/08)
4ª feira (15/08)
5ª feira (16/08)
6ª feira (17/08)

Turma convidada
4º ano A / F
4º ano B
4º ano C / G
4º ano D / H
4º ano E/ I

Café da Manhã/ Chá da Tarde
7h45 – 8h
17h30 –17h45

Cada família escolherá um
LANCHE doce ou salgado,
típico de café da manhã ou
chá da tarde, para
compartilhar com o grupo!
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