
 

Comunicado 44/2019 
 

“Os pais que escolheram o tipo de educação e valores que a Congregação transmite, têm uma função 
importante e insubstituível no conjunto da comunidade educativa.”  

Nosso Modo Próprio de Educar, 158  
 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2019. 

Senhores pais ou responsáveis, 

  

Informamos que no dia 24 de maio (sexta-feira) não haverá atividades para os alunos no período                
da tarde, em função dos preparativos para a Caminhada Mariana, que acontecerá no dia 25.05.               
Os alunos do Projeto São José Integral serão liberados às 11h50. 

  
Atenciosamente, 
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