Belo Horizonte, 22 de maio de 2018.

Queridos Pais e Comunidade Educativa do Colégio Pio XII,
Aproxima-se a grande festa de Maria Auxiliadora dos Cristãos. É um momento ímpar para toda a comunidade Educativa
do Colégio Pio XII. Coloquemo-nos todos sob a sua proteção! Vamos juntos homenagear Maria, Mãe da Vida.
Para uma melhor organização da Festa de Maria, destacamos as seguintes orientações:

➢ ENSAIO GERAL: DIA 25 DE MAIO (SEXTA-FEIRA), às 15 horas.
Teremos aulas normalmente neste dia, de manhã e à tarde, para os alunos da Educação infantil até o 5º ano. Os alunos do
Ensino Médio não terão aula à tarde, devido ao ensaio.
Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I terão aulas normalmente; às 16 horas irão para o ensaio e a saída
de todos será no horário de sempre (EI: 17h30 e EFI: 17h40).
Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio – que participarão da Festa - são convocados a estarem no colégio às
15 horas. Previsão de término do ensaio às 18 horas. A entrada dos participantes será pela Portaria dos Alunos – Rua
Alvarenga Peixoto.

➢ MISSA: 26 DE MAIO (SÁBADO), ÀS 9 horas.
Entrada e saída: serão feitas exclusivamente pela Capela Dom Bosco – Av. Amazonas, esquina com a Av. Contorno s/n.
Os alunos que farão parte do coral deverão chegar às 8h30min.

➢ FESTA: 26 DE MAIO (SÁBADO), ÀS 18h.
Segue a organização:
- Entrada e saída dos alunos participantes: serão feitas exclusivamente pela Portaria dos Alunos – Rua Alvarenga
Peixoto. A portaria estará aberta a partir das 17h15min.
- Roupas: cada grupo deverá vir vestido de acordo com o seu figurino, já comunicado anteriormente.
- Os familiares, convidados e alunos que não participarão das coreografias deverão se acomodar nos corredores do 2º e 3º
andares do Colégio e/ou no pátio e ficarão sob a responsabilidade dos seus pais/familiares.
- Os alunos participantes das coreografias ficarão sob os cuidados dos seus respectivos educadores e funcionários
assistentes (durante todo o evento e no procedimento de saída).
- A saída dos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes, acompanhados
pelos pais ou responsáveis, após o término do evento, será feita exclusivamente pela portaria da Alvarenga Peixoto.
Esse procedimento é uma medida de segurança e conforto para os nossos alunos. Ressaltamos que todos os alunos,
inclusive da Educação Infantil ao 5º ano, deverão permanecer durante todo o evento, pois haverá a participação de
todos os alunos até o final da festa.
- Fotos
O registro fotográfico será feito pelo Wagner (WPA PHOTO), quem desejar contratar o serviço de fotografia deverá
antecipadamente entrar em contato direto com o Wagner ou Denize. Contato: 3473-3768 ou 996646744.
Contamos com a presença de todos vocês.
Vamos juntos homenagear e agradecer a MARIA, nossa Mãe e Auxiliadora!
Atenciosamente,
A Direção e Equipe de Pastoral.

