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Comunicado 003/2019

Curitiba, 18 de fevereiro de 2019.

Prezados Pais / Responsáveis (Ed. Infantil ao 3º ano E. Médio):

Hoje, segunda-feira, dia 18 de fevereiro, começamos o programa dos “10 DIAS DE
ORAÇÃO”. Por sermos um colégio confessional, todos os anos envolvemos alunos e funcionários
na interseção.
Impossível ficarmos indiferentes com a tragédia de Brumadinho e as famílias dos garotos do
Flamengo, dentre outras que estão assolando nosso país e o mundo.
Pretendemos orar por eles! Como?
Os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Médio serão desafiados a montarem uma
campanha de Redes Sociais formando correntes de oração, mobilizando o máximo de gente
possível. Nós demos algumas sugestões:
Instagram caab_asp – siga os updates de novidades interativas no insta do Colégio e use
a #caab10diasorando
FaceBook se tornando LifeBook - Postar no seu perfil do face as perguntas abaixo e
mandar prints no whatsapp de Deus (41)3378 6274 e no whatsapp do pastor (41)99500-6378
Postaremos no nosso story e status do whats para formarmos uma grande corrente:
1) Dá um like se você topa orar comigo por BRUMADINHO?
2) Dá um like se você orou comigo agora pelas famílias dos meninos do Flamengo?
3) Posso orar por você? Se sim, deixa um like ou um comentário fazendo seu pedido.
4) Estou orando por todos meus contatos do face agora. #10diasorandonocaab
Canal de Oração no YouTube: Essa é outra sugestão na qual podemos ajudar muita gente
em nossa rede de amigos e correntes de oração. Faça temporário, apenas por 10 dias para ser
ainda mais intenso. Anuncie o canal em suas demais redes sociais. Cada dia poste um vídeo com
pedidos e causas diferentes para orar.
“Whatsapp de Deus (41)3378-6274” Durante os 10 dias de oração, estaremos
disponibilizando o “whatsapp de Deus” para a comunicação direta através da oração. Neste número
de telefone, alunos e familiares enviarão pedidos e nossa equipe pastoral e administrativa do
Colégio estará orando por você e sua família sempre.
Faremos cartas físicas para Brumadinho, onde temos uma correspondente entregando
para famílias de lá. A cada carta escrita pelos alunos haverá também uma oração por aquele local.
Por último sortearemos alguns pais para que nossos próprios alunos orem com eles pelo
telefone do colégio.
Para fundamental 1 e 2, realizaremos a trilha de Daniel, com 1 cenário diferente por dia da
vida de oração deste personagem bíblico, assim oraremos com Daniel em cada período de sua
vida e ensinaremos valorosas lições aos nossos alunos.
Agradecemos pela atenção e o apoio.
Pr. Vinícius Serain
Pastor Escolar

Prof. Rodrigo França
Diretor
.

WhatsApp: (41) 3378-6274

CNPJ 76.726.884/0055-10

Comunicado 004/2019

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019.

Prezados Pais / Responsáveis (8º ano E. Médio):
Conforme comunicado enviado (Sala do Diretor), na próxima quinta-feira, dia 21/02, teremos
nossa primeira Reunião de Pais e Mestres de 2019.
É de extrema importância que os pais/responsáveis compareçam para que tenham acesso
à diversidade de informações e possamos ter um ano letivo tranquilo.
Horário: 19h – Entrada pelo Portão 01 e assinatura da lista de presença a partir das 18h45.
A reunião acontecerá no auditório da igreja.
Assuntos: Explanação do Manual dos Pais, Apresentação dos professores, Código
Disciplinar, Vislumbre do ano letivo, Rotina pedagógica, Combinados, Formaturas, Viagens, outros.
Contamos com a sua presença!

Sandra Nascimento
Orientadora Educacional

Rodrigo de Araujo França
Diretor
.

