
 
 

Brasília, 04 de abril de 2022 

COMUNICADO – Projeto “Sarau de Maria, nossa Mãe” 
 

            Srs. Pais ou Responsáveis, 
 

O Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará no dia 28 de maio de 2022, no 
auditório Júlio Chevalier, o “Sarau de Maria, nossa Mãe”. Em busca da aproximação tão almejada 
entre família e escola, convidamos as mães, pais e familiares para partilhar desse momento lúdico, 
musical e poético conosco.  

Será uma oportunidade na qual nossos alunos poderão declamar poemas, realizar 
apresentações musicais, além de festejar e homenagear a nossa querida Mãe, Maria, e todas as mães 
de nosso colégio.  

Nosso sarau será fruto do trabalho dos alunos do Ensino Fundamental II e corpo docente da 
Área de Linguagens e Códigos (Redação e Língua Portuguesa). Você é mais do que convidado a 
partilhar conosco desse momento tão importante na formação de seu filho. Desde já, agradecemos o 
apoio e contamos com sua presença e participação efetiva no sarau. 

 
Caro aluno, chegou a hora de escolher o que deseja produzir. Preencha a ficha abaixo e 

entregue ao professor destinado à sua turma. Para declamar algum poema, ou tocar uma música em 
homenagem às mães e nossa Mãe maior, Maria, você precisará entregar até dia 03 de maio seu poema 
ou música. Assim, poderemos nos organizar com antecedência para a programação.Obs.: você poderá 
fazer essa atividade em dupla ou grupo, bastaavisar seu professor! 

  
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

Equipe de Linguagens e Códigos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha de inscrição para o SARAU DE MARIA 
 

Nome(s): 
 

Turma: 
 

Poema (     )     Música (    ) 

Algum material será utilizado? 
 
 

Descrição da apresentação: 
 
 

 

SÁBADO LETIVO – DIA 28/05 
Turmas de 6º A, B e C: 8h às 9h – Nara e Vitor 
Turmas de 7º A, B e C: 9h30 às 10h30 – Nara e Vitor 

Turmas de 8º A e B e 9º A: 11h às 12h – Cléa e Thasmane 


