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“Assumimos a responsabilidade de fazer, desta realidade, um caminho claramente orientado pela mensagem evangélica. Um caminho 

que nos conduza - como comunidade educativa - a um crescimento constante na fé e no compromisso cristão.  

NMPE - p.68. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2019. 

 
Prezadas famílias e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental,  

 

 

A finalização do ano letivo de 2019 é muito especial para os estudantes do 9º ano, porque comemoramos a última fase 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental!  

Por isso, é  com imensa alegria que  iremos nos reunir  para louvar e agradecer a Deus pelo encerramento de mais uma 

etapa de estudos dos alunos do 9º ano. É hora de rever o caminho percorrido, perceber e render graças pelos passos dados, pela 

vivência e pelas conquistas realizadas. Agradecer a presença amorosa de Deus na nossa vida, na caminhada de nossos 

estudantes, a fé cultivada e vivida no cotidiano.  

A comunidade educativa acompanhou a caminhada de cada estudante com amor e compromisso, levada pela certeza de 

que a missão  consiste em educar e evangelizar. 

Movidos pela gratidão, vamos celebrar a nossa alegria, recebendo os estudantes, todos os familiares e os professores 

para Celebração de Ação de Graças no dia 10/12 às 8h, na quadra coberta do Colégio Imaculada Conceição. 

Reforçamos que o incentivo e presença de todos é muito importante. Este é um momento especial e cheio de emoções 

para nossos alunos! 

 

Um cordial e fraterno abraço,  

 

       Daniel Vicensi                                                                      Helen Paes 

Coordenador de Pastoral                                              Coordenadora Pedagógica   

       

______________________________________________________________________________________________ 

 

Confirmação do Recebimento da Circular Encerramento 9º EF II 

 

Estou  ciente do conteúdo da circular enviada no dia 29/11 sobre a Celebração de Encerramento de Ciclo do 9º ano 

do EF. Favor devolver assinado até o dia 04/12, quarta-feira, na pastoral. 

 

_____ Participaremos             ____ Não participaremos. Motivo: __________________________________________ 

 

Nome do Aluno:  ___________________________________________________________________ 

Parentesco: _______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: _______________________________________________ Data:  ____/____/19        


