Colégio Notre Dame Recreio:
- Campanha da Fraternidade:
Durante todo o ano, toda a proposta pedagógica tem em si o estudo e o aprofundamento da
Campanha da Fraternidade.
- Celebrações de Datas Solenes:
Celebrações de Páscoa, de Natal, de Dia dos Namorados, de Dia dos Estudantes e outras que a
Pastoral Escolar realiza com os estudantes, educadores e funcionários.
- Coroação de Nossa Senhora:
Concomitante com a Festa da Família, celebramos a Virgem Maria, exaltada no céu e por nós,
seus filhos.
- Retiro Girassol:
Atividade que se destina a todo Ensino Médio, em que por séries, são trabalhados aspectos
formativos para uma juventude consciente e mais próxima da proposta de Jesus Cristo, como
mestre e Senhor, e de Santa Júlia Billiart, pedagoga por excelência.
- Dia do Educador Notre Dame:
Momento Celebrativo, visando valorizar o profissional Notre Dame, em uma instituição atenta
a formação de competências e à excelência na prestação de serviço.
- Dia de Santa Júlia Billiart:
Celebração em memória da fundadora da primeira Congregação de Nossa Senhora e mãe
espiritual da Rede de Educação Notre Dame.
- Iniciação Cristã:
- Campanhas Solidárias:
Atentos às necessidades de nossa sociedade e movidos pelo compromisso evangélico com os
mais necessitados, comprometemo-nos com instituições caritativas, realizando campanhas
solidárias - que contam com doações trazidas pelos estudantes e suas famílias - e visita para a
entrega dos donativos.
- JuventudeE GerAÇÃO ND:
Grupo de jovens que se reúne para refletir acerca de sua vida, com base nos valores cristãos, a
fim de promover a formação integral da juventude.
- Celebrações Eucarísticas Mensais:
Missas que são celebradas com as famílias e estudantes todos os meses.
- Oração do Terço com as Famílias:
Famílias que, todas as semanas, vêm à escola para um momento profundo da Oração do Santo
Terço.
- Festival de Arte e Música:
Trabalhando o lema da Campanha da Fraternidade do ano, os estudantes criam músicas,
paródias, peças teatrais danças e várias expressões artísticas, a fim de explorar a importância da
vivência cultural.
- Celebrações de Conclusões de Cursos:

- Encontros de Formação:
Na busca da excelência pedagógica, reiteramos a intenção de uma formação escolar que
autentique os valores e os princípios da boa conduta humana. Por isso, os Encontros de
Formação são dias letivos diferenciados, em um espaço propicio a um dia dinâmico, formativo
e também descontraído.
- Preparação para o Natal:
Os funcionários de apoio administrativo e de serviços participam de uma semana de preparo
espiritual para o Natal.
- Semana Vocacional:
Juntamente com a Psicopedagogia, a Pastoral Escolar realiza a Semana vocacional, com a
intenção de promover a atenção ao Projeto de Vida pessoal e profissional dos estudantes.

