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Datas comemorativas:

Para refletir:
É sempre melhor ser otimista do que ser
pessimista. Até que tudo dê errado, o otimista
sofre menos!
Armando Nogueira
Vencer a si próprio é a maior das vitórias.
Platão
A Voz do Mestre:

1) Dia do Samba:
2) Dia Internacional das Pessoas com Deficiência:
3) Dia Nacional da Família:
4) Dia Nacional do Fonoaudiólogo:
5) Dia do Palhaço:
6) Dia Internacional dos Direitos Humanos:
7) Dia do Marinheiro:
8) Natal de Jesus:
9) Dia da Esperança:

02/12
03/12
08/12
09/12
10/12
10/12
13/12
25/12
31/12

Evento do mês:

Não façais aos outros o que não quereis que os

Encerramento do Ano Letivo de 2013

13/12

outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo
A Magia dos Contos de Fada:

o bem que puderdes.

Conto do mês: A Pequena Vendedora de Fósforos
Jesus

(Hans Christian Andersen)

Mensagem do mês:
NATAL - 25 de Dezembro
Se você ainda não terminou de organizar a sua festa de Natal e nem preparou a sua carta para o bom velhinho, vão
aqui algumas sugestões:
• O sorriso da família e dos amigos fazem a melhor decoração da festa.
• O único dos presentes que obrigatoriamente não tem pacote é o coração, pois vai sempre aberto a compartilhar
emoções, e quem põe o laço é o presenteado, na forma de abraço.
• Boas lembranças devem compor o cardápio, servidas com muita alegria e confraternização.
• Vale lembrar que este é o momento ideal para reciclar sentimentos, convertendo desavenças em amizades e
provando o quanto a fraternidade é indispensável e sustentável.
• Quando não houver palavras para expressar o que sente, lembre-se que o beijo é a melhor mensagem e não usa
uma letra sequer.
• O mundo, por maior que seja, não é grande o suficiente para ofuscar a sua estrela, e sua participação para
construir um futuro melhor faz a diferença.

Boas Festas!
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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