
A primeira quinzena do ano letivo de 2022 foi um

momento de encontro e reecontro das crianças,

jovens, educadores e famílias. Aproveitamos aqui

para reiterar as boas-vindas a todos os novos

alunos e famílias.

No Colégio Imaculada, de acordo com a faixa

etária, os alunos participaram de um processo de

acolhida e adaptação, tendo em vista a rotina

pedagógica e o bem-estar nessa etapa.

Este ano será um ano especial, afinal a instituição

celebra seus 110 anos, em 17 de março. Teremos

ações repletas de significado e memória,

fortalecendo o nosso modo próprio de educar,

em sintonia com o legado de Santa Cândida

Maria de Jesus.

Desejamos a todos um ano letivo maravilhoso, re-
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pleto de ricas experiências

que os levarão ao pleno

desenvolvimento emo-

cional, físico, cognitivo e

social. 



ENCONTROS FORMATIVOS
DOM LUIZ CELEBROU O INÍCIO
DO ANO LETIVO

A tradicional Missa de Início do Ano Letivo aconteceu na

Capela do Colégio, na manhã de 27 de janeiro. Celebrada

pelo Bispo da Diocese de Amparo, Dom Luiz, estimulou

toda a comunidade educativa na busca do amor e da

esperança, acolhendo os desafios para a construção de

uma sociedade mais humana. 

Dom Luiz falou aos alunos sobre a importância de viver a

Palavra de Deus em todos os momentos, da proximidade

que cada um deve buscar em Jesus, da proteção zelosa

da Virgem Imaculada e dos valores do carisma de Santa

Cândida, que iluminam a missão educativa da instituição. 

BRECHÓ DE UNIFORMES
Sustentabilidade e simplicidade são alguns

dos valores da Rede Filhas de Jesus que estão

presentes em ações cotidianas das unidades.

O brechó de uniforme é uma dessas ações,

que conta com a parceria do Clube de Mães.

Brechó de Uniforme

Data: Quintas-feiras | Horário: 14h30 às 17h

NOTÍCIAS

CELEBRAÇÕES SEMANAIS
A equipe de Pastoral do Colégio Imaculada

informa toda a comunidade mogimiriana que

foram retomadas as Missas semanais.

Todos estão convidados a participar desse

momento e comunhão da nossa comunidade.

Celebrações Eucarísticas

Data: Quartas-feiras | Horário: 7h

Entrada: Recepção Principal

INTEGRAL E EXTRACURRICULARES

PASTORAL E COORDENAÇÃO
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Os alunos de Ensino Fundamental participaram de

encontros com a Coordenação e Equipe de Pastoral para

orientações referentes à rotina, avaliação, serviços e

cuidados necessários impostos pela pandemia.  

Favorecer a convivência com respeito e paz, estimular

relações solidárias, amizade, espiritualidade e reflexões

sobre projeto de vida também estavam entre os objetivos

de dinâmicas realizadas.

Os espaços do Colégio são ambientes de aprendizagem,

além das salas de aula.  A retomada do Período Integral e

das Oficinas Extracurriculares conta com um planeja-

mento específico, equipe especializada e calendário

diferenciado do ensino regular.

Projetos que contam com a segurança e o cuidado,

característicos da instituição, desenvolvem habilidades

físicas e a saúde do corpo e da mente, promovem ainda  a

integração e influenciam positivamente na autonomia.


