“ESCOLA AGRICOLA TERRA MÃE PROPORCIONANDO
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES”
Na certeza de estarmos trilhando caminhos percorridos pelo Nosso Mestre
Jesus Cristo, nos alegramos dia após dia no nosso trabalho de oferecer
igualdade de oportunidades a crianças e jovens em risco de vulnerabilidade
social, buscando formá-los para uma vida pautada na solidariedade e amor ao
próximo. As Irmãs Filhas de Nossa Senhora das Neves juntamente com
funcionários e voluntários, neste 2º Semestre de 2017, deram continuidade a
este Projeto através de ações que levaram a alcançar o objetivo de ofertar uma
educação integral com qualidade.

Formatura do Curso Técnico
Tivemos na metade deste ano a alegria da formação de nossos jovens no Curso
Técnico em Agropecuária, após muita luta e dedicação na reestruturação do
Curso, assim esses jovens se encontram preparados para o mercado de trabalho.
Louvamos e agradecemos a Deus por essa grande bênção.

Família na Escola e Dia de Nossa Senhora das Neves
Com entusiasmo e alegria desenvolvemos atividades voltadas a reflexão do
valor da Família em uma sociedade atual, que pouco tem se preocupado com a
carência afetiva existente entre crianças e jovens. O amor familiar fortalece o
ser na caminhada para o Eterno.

Feira de Ciências
Promovemos uma Feira de Ciências juntamente com os alunos do Curso
Técnico e Ensino Médio, envolvendo as famílias e comunidade . Os temas
desenvolvidos foram voltados a preservação do Meio Ambiente em busca de
melhor qualidade de vida.

Dia da Pátria
A Pátria no mês de setembro foi destaque em nossa Escola. Nossos jovens, seus
familiares, funcionários e educadores foram para as ruas mostrando através de
coreografias, murais e carros alegóricos a importância de conservarmos nosso
meio ambiente, como as nascentes dos rios, dizendo não a poluição.
Valorizando os biomas brasileiro.

Festival da alegria
Neste semestre realizamos nosso Festival da Alegria 2017, festa de
entretenimento para nossas crianças e adolescentes, com a participação de toda
família Terra Mãe e comunidade, objetivando a arrecadação de fundos para
fechamento de despesas com funcionários no final do ano.

CONSCIENCIA NEGRA
Nosso Brasil é um país diversificado e nossa Instituição desenvolve um
trabalho de Conscientização dessa diversificação, ensinando aos nossos jovens
a respeitar e valorizar as diferenças.
Promovemos uma gincana entre as turmas onde os desafios foram organizados
dando condições de destacar os usos e costumes, comidas, cultura em geral do
povo africano. Foram momentos muito gratificantes com grande oportunidade
de aprendizagem.

EDUCAÇÃO INTEGRAL
Graças a Deus recebemos as crianças do nosso projeto social, que atende as
crianças de 7 aos 12 anos. Iniciamos mais tarde, mas conseguimos desenvolver
alguns projetos e oficinas voltados para a realidade de vivencia das nossas
crianças.

Aulas práticas do curso técnico em agropecuária
Neste semestre foram realizadas várias visitas técnicas, onde nossos alunos
tiveram oportunidades de vivenciarem os conhecidos adquiridos em sala de
aula.

Premiação do Grupo Vencedor da Olimpíada Pedagógica 2017
Oferecemos aos nossos alunos uma viagem que proporcionou um
enriquecimento Espiritual e Cultural, onde todos tiveram a oportunidade de
conhecer o santuário de Nossa Senhora da Piedade “Padroeira de Minas Gerais”
e fizeram um Tur em Belo Horizonte e visita em Ouro Preto. Tempo valioso de
muito crescimento nas relações interpessoais e formação espiritual.

CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DE VIDA CONSAGRADA
IRMÃ CÉLIA E IRMÃ LÚCIA
Momentos fortes de espiritualidade partilhados com seus familiares, parentes,
amigos e comunidade.

Na Festa da Imaculada Conceição, onde se celebra o aniversário de fundação da
Congregação Filhas de Nossa Senhora das Neves, celebramos neste ano o Jubileu
de Prata das primeiras Irmãs brasileiras. Ocasião de muita alegria e de Ação de
Graças pelas maravilhas que Deus vem realizando na vida, na missão desta
Congregação na Itália, no Brasil e no Peru.
Aproveitamos a oportunidade e desejamos a todos um Feliz e Santo Natal e uma
Ano Novo repleto de muitas bênçãos na nossa missão.

