Colégio Recanto do Fazer
Nova Iguaçu, 27 de maio de 2019.
Eu vou cantando e espalhando a luz
Eu quero dar a luz
Divina luz!
No mar, na terra e na floresta
E dentro do meu lar.
A luz, divina luz!
Priscilla Barrak Ermel

Queridas famílias,
A luz,
Temos o prazer de convidá-lasdivina
paraluz!
nossa OFICINA DE LANTERNA que será no dia 04/06 (terça-feira).
Estaremos reunidos para confeccionarmos as lanternas. Contamos com a presença de todos os pais,
paraBarrak
prepararmos
Priscilla
Ermel
esses preciosos presentes para seus filhos.
O que trazer:
1 potinho de vidro pequeno de: (geleia, champignon, papinha de neném...);
1 alicate para cortar arame
de sipedimos
um ser livre.
Inicio: 18h (Informamos que neste ano, nossa lanterna será confeccionada em origami, por essefazer
motivo,
que
Rudolf Steiner
todos sejam pontuais, para não perderem o passo a passo).
Cordialmente,
Recanto do Fazer

Confirmação de presença:
(

) Sim

(

) Não

Aluno(a): _______________________________________________________________
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