Introdução ao Ensino Religioso 2021-2022

Estamos muito entusiasmados em compartilhar nossa fé católica com seus filhos, mas lembre-se: vocês
são os primeiros e melhores professores e exemplos do amor de Deus por eles. É importante participar
da Missa e dos sacramentos e rezar juntos regularmente.
O Programa de Educação Religiosa começará em setembro.
As inscrições abrem em 24 de julho
A Reunião de Pais será em 14 de setembro
As aulas começam em 21 de setembro
As turmas da 1ª à 7ª série acontecerão todas as terças-feiras, das 18h30 às 19h45, a partir de 21 de
setembro, no Colégio São João Paulo II. As crianças se reunirão nas salas de aula com seus professores e
também terão aulas e orações com o sacerdote.
A aula de confirmação do ano 1 será agendada após a inscrição. Os pais e o professor concordarão com
um cronograma adequado para eles.
As classes do Ano 2 da Confirmação se reunirão todas as outras terças-feiras às 6h30-8h00, começando
em 28 de setembro, na Duffy House ao lado da Igreja.
O Encontro de Pais no dia 14 de setembro, às 18h30, no Colégio São João Paulo II, é obrigatório.
Confirmaremos os horários das aulas, as inscrições finais, encontraremos os professores e explicaremos
as lições e políticas.
O calendário está anexado à barra lateral. Seguimos a Política de Cancelamento das Escolas Públicas de
Barnstable, quando as aulas são canceladas, as atividades da Paróquia também são canceladas.
As informações sobre o programa de cada aula estão anexadas na está na página principal.
As informações sobre a taxa de matrícula também estão anexadas na página principal .
O material que estamos usando está incluso na mensalidade. Uma consideração especial está disponível
para famílias que estão passando por uma crise financeira temporária. Nenhuma criança será rejeitada
devido a dificuldades financeiras. Se precisar de ajuda, entre em contato conosco.
O Certificado de Batismo precisa ser entregue na reunião de Pais. Isso é necessário para todos os
alunos da Primeira Comunhão e Confirmação.
Obrigado por sua participação no programa.
Recomendamos fortemente que cada família seja registrada como paroquiana em nossa comunidade. O
link está na página principal.
Para inscrever seus filhos nas aulas de Educação Religiosa o fomulário está na página principal.

