São Paulo, 19 de março de 2019.
Prezados alunos e pais/responsáveis,
Começaremos no Colégio São Mauro as atividades do Clube da Alegria 2019, inspirado nos princípios da “Sociedade da
Alegria”, fundada por São João Bosco quando ele ainda era estudante em seu colégio, e cuja regra fundamental é essa:
alegria; estar sempre alegre, como aconselhava Dom Bosco aos seus jovens.
Informações sobre o Clube:
1) As atividades são voltadas apenas para alunos a partir do 5º ano do Ensino Fundamental.
2) Dias e horários: serão feitos aos sábados conforme calendário abaixo, com início às 10h00 e término às 13h15.
3) A programação consta de: jogos, brincadeiras, trabalhos manuais, aulas de formação cultural geral e formação
moral/religiosa, terço, e se encerra com a Santa Missa na Capela de São Mauro.
4) Local: todas as atividades serão feitas nas dependências do Colégio São Mauro - Rua Gaspar Fernandes, 170.
5) As crianças deverão vir para o Clube da Alegria tendo já tomado café da manhã em casa, e vir de uniforme (social ou de
educação física).
6) As atividades do clube começarão neste sábado, dia 23/março, e as inscrições deverão ser enviadas até esta sextafeira, dia 22, pela manhã, para a Coordenação Pedagógica.
- Para os demais clubes, a inscrição deverá ser comunicada na Coordenação Pedagógica via e-mail
(coordenacao@saomauro.org.br), até cada quinta-feira véspera do clube que se deseja vir.
7) Para ajudar a custear os materiais que serão utilizados nos trabalhos manuais do clube, será solicitado o envio de uma
pequena taxa, cujo valor será avisado aos alunos na semana que ocorre cada evento (dependendo do trabalho manual a ser
feito, a taxa pode variar). A taxa deverá ser enviada no próprio dia do clube, pelos alunos.
8) Os próximos clubes do 1º semestre serão nas datas:
30/março (sábado)

06/abril (sábado) 13/abril (sábado) 27/abril (sábado) 04/maio (sábado) 11/maio (sábado)
01/junho* (sábado)
05/julho* (sexta-feira)
*Excepcionalmente será feito das 11h00 às 15h00. Será *Excepcionalmente será feito de sexta-feira, das 10h00 às
servido lanche na hora do almoço.
13h15. As férias escolares terão já começado
Atenciosamente,
Denise Tadelle
Dep.: Coordenação Pedagógica

Inscrição - Clube da Alegria 2019 - Colégio São Mauro
Nome do(s) aluno(s):

Sala(s):

Dados dos pais/responsável (preencher todos os campos para que possamos enviar comunicado dos próximos clubes):
Nome: _________________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________ E-mail: ________________________________________
Assinatura: _______________________________________________

