
 

 

 

São Paulo, 11 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 18 de março de 2019,  a comunidade escolar formada pela Educação 

Infantil e Fundamental I (1º ao 5º ano) estará envolvida com o  projeto Páscoa Solidária,  que 

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

          Tradicionalmente, o Colégio Escrevivendo elege entidades da região que auxiliam 

famílias menos favorecidas, para presenteá-las com Chocolates que é o símbolo da Páscoa.   

Objetivo do Projeto:  Além de levar a alegria para muitas crianças, todas as áreas do 

conhecimento estarão presentes neste projeto, principalmente a área da Matemática, porque 

com ela, os alunos aprenderão como poderão poupar, pesquisar, reconhecer o sistema 

monetário brasileiro, somar e dividir. 

1ª Etapa Pesquisa:  Com o auxílio da Matemática os professores orientarão os alunos a 

pesquisarem o menor preço do produto: CAIXINHA DE CHOCOLATE BIS. 

2ª Etapa Arrecadação:  Período de 18/03 a 12/04 - Cada sala de aula possuirá um cofrinho 

onde será depositado o valor de R$0,50 (cinquenta centavos) por dia perfazendo ao final de 

20 dias,  R$10,00 (dez reais). 

➢ Os alunos da Educação Infantil ao 2º ano E. Fundamental terão cada um o seu 

cofrinho individual, que confeccionarão juntamente com as professoras. 

         Os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, utilizarão um cofre 

comunitário, distribuído por ano/série. 

                Diariamente os professores coordenadores de sala anotarão em uma tabela, 

o valor depositado. 

       No último dia do depósito (12/04) o cofrinho será aberto e os alunos contabilizarão 

o valor arrecadado, que será revertido para a compra do produto (Chocolate Bis). 

               Durante este período, paralelamente a professora Lúcia, trabalhará com os alunos 

embalagens decorativas para as caixinhas de Bis. 

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

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


