
 

 

 

São Paulo, 19 de março de  2019. 

 

          O Carnaval  do Colégio Escrevivendo, foi um sucesso! Tivemos muita diversão e 

também dias de descanso, mas agora estamos nos preparando para o período de reflexão 

e solidariedade: Páscoa! 

          A partir do dia 21 de março de 2019,  a comunidade escolar formada pelo Ensino 

Fundamental II e Médio, estará envolvida com o  projeto Páscoa Solidária,  que visa pensar 

no sentido amplo da Páscoa, que é o amor e o respeito ao próximo. 

          Excepcionalmente este ano, o Colégio Escrevivendo atendendo à solicitação dos 

alunos, fará uma Páscoa diferente, isto é, em vez de atendermos crianças oferecendo 

chocolates, atenderemos IDOSOS carentes, que precisam de atenção, carinho e alguns 

itens básicos de primeira necessidade.   

Objetivo do Projeto: No Brasil, a situação do idoso é muito preocupante. Há muitos 

desafios a serem enfrentados, voltar o olhar mais atento e cuidadoso com os idosos e 

pensar em atitudes simples podem fazer a diferença na situação de alguns  que vivem em 

casas de repouso e dependem de terceiros para continuarem a viver com dignidade.  

Dedicar atenção ouvindo-os, conversando um pouco com eles, interessar-se pelo que 

gostam, é fundamental para sua valorização. 

1ª Etapa Pesquisa:  Para iniciarmos este projeto, foi eleita a “ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DE AMPARO AO IDOSO CARENTE “CAMINHO DA VIDA”, localizado na 

Av. Dr. Bernardino Brito de Carvalho, 2257. 

2ª Etapa Arrecadação:  Período de 20/03 a 12/04 - Cada aluno poderá doar R$10,00 (dez 

reais). Com o valor arrecadado, serão comprados produtos que estão em falta na 

Associação, como: leite longa vida, óleo, margarina, luvas de procedimento, refil de lenço 

umedecido, sabão em pó, amaciante e também os itens para organizarmos o café da tarde 

com eles. 

➢ No dia 17 de abril de 2019, os produtos serão levados à Associação, e para coroar 

este projeto, haverá um café da tarde, preparado pelos alunos do Grêmio Estudantil 

e outros alunos do 9ºEFII ao Ensino Médio, acompanhado de algumas atividades. 

  IMPORTANTE: Para que o projeto seja bem sucedido, é muito importante a participação 

da família. Contamos com o empenho e o entusiasmo de todos!  

Obs.: Caso queiram contribuir com outros tipos de doações, entrem em contato com a 

Coordenadora Débora.  

                             “Se o tempo  

                                                  Envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer sua emoção, 

                                                                                       Você será SEMPRE FELIZ!!! 

                                                                                                                                          Augusto Cury 


