Colégio Notre Dame Aparecida:
- Dias de Formação:
Dia de formação com os estudantes no Sítio São Miguel. Saída por turma, com trabalho
específico de formação pastoral, pedagógica e educacional, após identificação das necessidades
da turma.
- Estudo da Campanha da Fraternidade:
Elaborar um estudo para a semana pedagógica para que os demais colegas professores possam
entender o tema da Campanha da Fraternidade. Buscar materiais de apoio pedagógico. Estudar
o desenvolvimento de projetos para trabalhar em sala de aula o tema.
- Espiritualização das Atividades da Semana Pedagógica:
Desenvolver momento de espiritualização durante todos os dias da semana pedagógica, criando
um ambiente de escola em Pastoral.
- Reuniões de Estudo e Pastoral:
Reuniões quinzenais de uma hora para estudo e reflexão.
- Celebração do Aniversário do Colégio:
10 de março - Celebração com os estudantes.
- Celebrações de Páscoa:
Celebração com os professores e com todos os estudantes da escola.
- Dia do Educador Notre Dame:
Realizar uma espécie de tríduo preparatório e uma confraternização com os educadores.
- Celebração da Família:
Missa na comunidade paroquial em homenagem à família e aos pais, em especial.
- Semana da Família:
Elaborar um roteiro de oração e de reflexão sobre a importância da família e entregar ao
professor do primeiro horário.
- Mês da Bíblia:
Orações da manhã com textos bíblicos e celebração do Dia da Bíblia.
- Celebração da Padroeira do Colégio:
Celebração na escola. Missa na comunidade paroquial.
- Caminhada Marial:
Trabalha-se em sala de aula com estudantes do Ensino Fundamental I e da Educação Infantil
durante o mês de maio. Faz-se uma caminhada pela escola e pelas ruas no seu entorno, com
esses estudantes, em honra à Nossa Senhora.
- Dia do Professor:
Celebração da Palavra em homenagem ao professor
- Conclusões de Curso:
Missa em ação de graças para 3º ano do Ensino Médio.

- Celebração de Natal dos Educadores e Funcionários:
Celebração da Palavra com a motivação do nascimento do menino Jesus.

