COLÉGIO ROGACIONISTA
Recredenciado pela Portaria nº 32 de 11/3/2016 – SEE/DF – CNPJ Nº 83.660.225/0003-63
MANTENEDOR: Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social - AREAS

Circular nº 024/2018 – NI
Brasília – DF, 14 de novembro de 2018.
Assunto: Natal solidário.
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista, junto ao Colégio Rogacionista Social Santo Aníbal, pretende iniciar um desafio
para oportunizar às crianças um momento feliz, onde quem tem um pouco mais partilhará com as crianças que
têm um pouco menos, possibilitando a ambas alegrarem-se com essa partilha.
Esse é o nosso “Natal solidário”, que tem por objetivo aproximar os alunos, professores e familiares em
ações solidárias, oportunizando à criança receber um brinquedo novo, pela ação da doação, envolvendo e
estimulando o ser humano por meio de ações solidárias.
Essa ação ocorrerá da seguinte forma:
1. O aluno do Colégio Social escreverá uma cartinha fazendo o seu pedido de Natal.
2. As cartinhas serão colocadas em árvores de Natal, no Núcleo I e na Sede, para que, quem desejar
apadrinhar uma criança possa pegar uma cartinha.
3. Ao retirar a cartinha da árvore de Natal, deve-se registrar, na Secretaria do Colégio, o nome da criança
que será apadrinhada.
4. Entregar o presente com o nome do afilhado (a), também na Secretaria do Colégio, pois o Papai Noel irá
fazer a entrega a elas no dia 14 dezembro.
5. O presente deve ser entregue até o dia 10 de dezembro.
“Entendendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca
verbalizadas.”
Augusto Cury
Atenciosamente,
A Direção
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Circular nº 028/2018 – Sede
Brasília – DF, 14 de novembro de 2018.
Assunto: Natal solidário.
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista, junto ao Colégio Rogacionista Social Santo Aníbal, pretende iniciar um desafio
para oportunizar às crianças um momento feliz, onde quem tem um pouco mais partilhará com as crianças que
têm um pouco menos, possibilitando a ambas alegrarem-se com essa partilha.
Esse é o nosso “Natal solidário”, que tem por objetivo aproximar os alunos, professores e familiares em
ações solidárias, oportunizando à criança receber um brinquedo novo, pela ação da doação, envolvendo e
estimulando o ser humano por meio de ações solidárias.
Essa ação ocorrerá da seguinte forma:
6. O aluno do Colégio Social escreverá uma cartinha fazendo o seu pedido de Natal.
7. As cartinhas serão colocadas em árvores de Natal, no Núcleo I e na Sede, para que, quem desejar
apadrinhar uma criança possa pegar uma cartinha.
8. Ao retirar a cartinha da árvore de Natal, deve-se registrar, na Secretaria do Colégio, o nome da criança
que será apadrinhada.
9. Entregar o presente com o nome do afilhado (a), também na Secretaria do Colégio, pois o Papai Noel irá
fazer a entrega a elas no dia 14 dezembro.
10. O presente deve ser entregue até o dia 10 de dezembro.
“Entendendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca
verbalizadas.”
Augusto Cury
Atenciosamente,
A Direção
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