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Rio de Janeiro, 29 de maio de 2018.

Caros Responsáveis e Alunos:
Visando promover a caridade e a solidariedade, essências dos valores vicentinos, contamos com a
colaboração de todos em mais um Domingão Vicentino, que acontecerá no dia 10 de junho.
O Domingão Vicentino é uma ação social, promovida pelo Colégio, com o objetivo de acolher, cuidar
e trocar experiências com crianças e jovens que vivem em condições de vulnerabilidade social. Tratase de um evento que legitima a responsabilidade missionária e dinamizadora do carisma vicentino,
sempre a serviço daqueles que mais necessitam.
Neste ano, temos a expectativa de recebermos um público de mais de 300 pessoas, entre bebês,
crianças, jovens e adultos, que se beneficiarão de oficinas instrutivas e de recreação ministradas por
voluntários. Além das atividades, receberemos os convidados para um café da manhã, acompanhado
de brincadeiras e animação, e encerraremos o domingo com um almoço coletivo de despedida.
Caso queira se voluntariar para as oficinas ou recreações dirigidas, pedimos entrar em contato com
a Coordenação Comunitária. Para doação de alimentos, enviamos a listagem de necessidades,
dividida por Séries:













1º ano do Ensino Fundamental: Achocolatado em pó
2º ano do Ensino Fundamental: Leite em pó
3º ano do Ensino Fundamental: Biscoito tipo Maizena
4º ano do Ensino Fundamental: Pão tipo Bisnaguinha
5º ano do Ensino Fundamental: Pão tipo Bisnaguinha
6º ano do Ensino Fundamental: Biscoito tipo Maizena
7º ano do Ensino Fundamental: Batata palha
8º ano do Ensino Fundamental: Batata palha
9º ano do Ensino Fundamental: Batata palha
1ª série do Ensino Médio: Leite em pó
2ª série do Ensino Médio: Leite em pó
3ª série do Ensino Médio: Leite em pó

Os alimentos deverão ser entregues até o dia 08 de junho (sexta-feira), diretamente na Coordenação
Comunitária (em frente ao balcão do 4º andar) ou na Sala da Pastoral (5º andar).
Desde já, agradecemos a parceria e a contribuição de todos!
Abraços vicentinos,
Comunitária, Pastoral e Serviço Social

