
  
 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2019. 
  
  

E, basicamente, os educandos, enquanto partilham 
o processo educativo com seu grupo e prestam serviço 

e ajuda aos outros, tornam-se reciprocamente 
educadores uns dos outros. 

     (NMPE, pág 68) 

 
Prezados pais e alunos, 

 

Estamos no mês de maio e nos preparamos para mais uma Festa Junina Unificada do Colégio Imaculada                 
Conceição, com quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras. 

O Arraiá do Imaculada 2019 acontecerá no dia 08 de junho, das 10h às 19h. Iniciaremos a Festa com as                    
apresentações da Educação Infantil e, em seguida, as quadrilhas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA.                
Também receberemos a quadrilha da Obra Social São José Operário, da Rede Filhas de Jesus. 

Todo o empenho dos educadores, alunos e famílias na preparação e realização da Festa Junina se consolida                 
em um gesto solidário que visa aos seguintes aspectos: 

- Estimular nossa comunidade educativa a vivenciar o espírito de justiça social, solidariedade e ajuda aos                
menos favorecidos da sociedade, bem como arrecadar fundos para a manutenção de instituições sociais. 

- Promover um momento especial de encontro da família Imaculada, que aqui se reúne para celebrar a amizade                  
e o carinho que nos fortalecem enquanto Comunidade Educativa. 

 
De acordo com a nossa filosofia educativa, assegurados por lei e em respeito às famílias, informamos que não                  
venderemos e não permitiremos a entrada de bebidas alcoólicas e cigarros em nossa festa.  
 
Os alunos deverão retirar seu ingresso na Comunitária e os ex-alunos do Colégio deverão retirar seu                
ingresso com a Andrea, na Direção. 
 
Os convites serão vendidos entre os dias 14 de maio e 07 de junho, das 8h às 17h, no valor de R$14,00                      
(quatorze reais), na Tesouraria do CICBH ou na Comunitária da Educação Infantil. No dia da Festa, o                 
convite custará R$16,00 (dezesseis reais) na portaria. Menores de 6 anos e acima de 60 anos não pagam. 
 
Desde já agradecemos e contamos com a presença de todos vocês no Arraiá  do  Imaculada 2019. 
Em breve informaremos os horários das danças. 

 

Atenciosamente, 

Sérgio Martins Duarte         Virginia Gris Ceolin    Ana Paula Mendes Soeiro 
          Diretor                                                        Vice-Diretora                                       Equipe organizadora 
 
 


