Obras Sociais

Mosteiro São Geraldo de São Paulo
Prezados pais ou responsáveis,

Estamos vivendo tempos difíceis, enfrentando o desafio do Coronavírus.
Pensando em viver este momento com responsabilidade, fé e amor, a equipe pedagógica das Obras
Sociais do Mosteiro São Geraldo, preparou algumas propostas de atividades que possam ajudá-los a
manter nossas crianças e adolescentes em sintonia com todo trabalho realizado nas unidades de
Educação Infantil e no Centro de Integração, além de favorecer o tão importante vínculo entre as crianças
e suas famílias.
A partir de 02 de abril de 2020, estaremos semanalmente postando em nosso site,
www.obrassociais.org.br, propostas para serem realizadas durante este período em que estaremos
distantes. Com eles pretendemos encurtar essa distância obrigatória.
Sempre que possível pedimos que as famílias registrem as atividades por meio de fotos e relatos,
compartilhando conosco pelo celular das unidades:
CEI SER: 99906-7237
CEI D. José Gaspar: 97204-7522
CEI Santa Escolástica: 97204-7516
Assim coletivamente vamos juntos construindo nossa história e acompanhando as aprendizagens e
vivências de nossos bebes, crianças e adolescentes.
Desejamos que juntos possamos acolher com muito amor nossos pequenos, que devem inclusive poder
dialogar sobre o que está acontecendo e receber orientações adequadas para se protegerem deste mau
que desafia a humanidade, lembrando sempre, que essas ações são para o nosso bem e também para o
bem do OUTRO.
É de extrema importância manter os hábitos de higiene com qualidade, porém sem tirar da criança a
liberdade de brincar, pois esta é a principal linguagem da infância.
Salientamos que toda equipe das Obras Sociais e os Monges do Mosteiro São Geraldo, estarão em oração
por todas as famílias e pelo mundo inteiro.

Dom Lucas
Diretor das Obras Sociais

CEI Santo Estevão Rei
15 anos assistindo as crianças com competência e alegria
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