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Salvador, 29 de novembro de 2017. 
 
 

“Só o amor, muda o que já se fez, 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha, já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz.” 

 

Querida Família, 
 

“É Natal! 
Tem festa na terra porque Jesus nasceu! 

Paz na terra, vida nova brilhou a luz!” 
 

É tempo de agradecer e celebrar as conquistas realizadas junto às crianças ao longo desse 

ano. Esse foi um ano difícil para o nosso país e para o mundo, mas, não podemos deixar de 

acreditar e ter esperança! É preciso semear sempre a Paz, o Amor e a Harmonia.  

Que 2018 chegue cheio de luz e boas vibrações! 
 

Acompanhem a nossa programação: 
 

� Campanha: “Papai Noel dos Correios”. 

    - Adote uma carta na Escola Nova Nossa Infância e leve o presente à Agência Central 

dos Correios - Pituba, Av. Paulo VI, até o dia 15 de dezembro e faça uma criança mais 

feliz! 
 

           Tel: 3346-2017 

                                 3346-8750 

 

As cartas já estão disponíveis na secretaria da Escola. Participem e envolvam seus filhos 

nessa ação solidária! As cartinhas deverão estar coladas aos presentes para facilitar a entrega às 

crianças. 
 

Dia: 12/12 (terça-feira) 

� Teatro de Natal: Jesus ontem, hoje e sempre... 

Grupos 9 (Amigos Craft, Criativos Unidos e Investigadores) 

Horário: 8h (pontualmente) 

Local: Quadra Superior 

Traje que seu(ua) filho(a) deverá vir vestido: __________________________ 
 

�  Cantata de Natal: Grupos 10 (Elite Companheiros e Juntos Somos +) 

Horário: 11h (pontualmente) 

Local: Quadra Superior 

Traje que seu(ua) filho(a) deverá trazer: _______________________________ 
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Dia: 13/12 (quarta-feira) 
 

�  Recital: Grupo 10 (Asas do Futuro) 

Horário: 11h (pontualmente) 

Local: Biblioteca 

Traje que seu(ua) filho(a) deverá trazer: _______________________________ 
 

 

Dia: 15/12 (sexta-feira) 

� Cantata de Natal: Grupos 8 (Diamante e Juntos Somos 10) 

Horário: 8h (pontualmente) 

Local: Quadra Superior 

Traje que seu(ua) filho(a) deverá vir vestido: __________________________ 
 

        Confraternização entre amigos: 

� Ceia Natalina 

Seu filho contribuirá com:  

(    ) Pãozinho delícia (20 unidades) 

(    ) Queijo muçarela enrolado (250g)  

(    ) Peito de peru enrolado (250g) 

(    ) Rosca de Natal 

(    ) Chocotone 

(    ) Panetone 

(    ) Suco (2 litros) 

(    ) Sanduíche de pão de forma (recheio livre) (20 unidades) 

(    ) Bolo de laranja 

(    ) Bolo de chocolate 

(    ) Mini pão francês com recheio (20 unidades) 

(    ) Uva passas (100g) 
 

� Amigo secreto de: __________________________ 

Cada criança deverá trazer uma unidade do que for escolhido para participar da brincadeira. 
 

Dias: 18 e 19/12 (segunda e terça-feira) 

        Atendimento individual com as professoras. 

(Agendar horário na secretaria da Escola a partir do dia 1/12). 
 

A Escola Nova Nossa Infância deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz e 

amor! 
 

Um abraço fraterno, 

Coordenação Pedagógica. 


