CATEQUESE DE PRI EIRA EUCARISTIA
Caros Srs. Pais e/ou Responsáveis,
A Equipe de Catequese que trabalhou durante muitos anos às quartas-feiras, na Paróquia do
Carmo, passou a atuar no Colégio Santa Dorotéia.
Nosso objetivo é oferecer às crianças, a partir do 4º ano, uma Educação da Fé com base no
Evangelho e ênfase no sentido cristão da vida. Alunos de séries acima do 4º ano também podem
participar da catequese, em uma turma que faremos com alunos maiores que não tenham feito ainda a
Primeira Eucaristia. Buscamos também integrar as visões Fé e Ciência como manifestações diversas do
mesmo Espírito de verdade.
A celebração da Primeira Eucaristia ocorrerá ao final do ano letivo, em data a ser definida com a
Direção do Colégio.
As aulas serão semanais, em um dia a ser escolhido pelas famílias. Seguem-se os horários em que
a Catequese será realizada:
Horários

Das 18h20 às 19h30

Das 12h às 13h

Dias
•
•
•
•

2ª -feira
3ª -feira
4ª -feira
5ª -feira

• 2ª -feira
• 5ª -feira

As aulas serão no Prédio E. Para as crianças que estiverem em aula, uma catequista irá
encontrá-las no ponto de encontro da turma. As crianças que vierem no contraturno deverão ir
diretamente para o Prédio E. As turmas serão formadas com um mínimo de 12 e um máximo de
20 crianças por turma.
Será cobrada uma taxa de R$ 100,00 ao mês para a cobertura de todas as despesas, incluída a
Primeira Eucaristia.
Solicitamos às famílias interessadas que preencham a ficha anexa, que deverá ser entregue em
sala de aula. No dia 19/2, no horário da reunião de pais do 4º ano, estaremos presentes para
esclarecermos as dúvidas que vocês tiverem.
A CATEQUESE TERÁ INÍCIO NO DIA 25/2/2019.
Mais informações no e-mail catequesedoro@gmail.com e no WhatsApp (31) 971770978.
Atenciosamente,
Jacqueline Garcia de Araujo
P/ Equipe de Catequese

