
 

Ref. Projeto: Eu transformo o mundo.  

“Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais 
maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para 
transformar seu sonho em realidade.”  

Walt Disney.  

Pequenas ações mudam o mundo, educação muda as pessoas, que 
transformam o mundo. Temos o prazer de contribuir e estimular 
sonhos e desejos dos nossos alunos, e isso é uma prática constante 
em nosso contexto educacional. 

A cada atitude ou gesto TODOS NÓS podemos transformar o mundo. É só querer! Seja humilde, 
ajude ao próximo, tenha empatia, veja a bondade nas pessoas e ajude-as, perdoe, seja autêntico...  

No mês de Setembro os estudantes da Educação Infantil do Colégio Omega estarão envolvidos em 
mais um projeto, e nele fomentaremos sobre a importância e valorização de cada indivíduo; além de 
conhecer a história de algumas pessoas que se tornaram personalidades por ajudar a transformar 
vidas. 

Assim, convidamos as famílias para prestigiar o nosso lindo projeto. 

Data: 28/09/2019 (sábado) 

Posteriormente enviaremos os detalhes e horários do evento. 

E para que o Projeto seja ainda mais significativo, não poderíamos deixar de contar com a família 
Omega. Enviaremos um posterior comunicado sobre os trabalhos que necessitam ser realizados em 
casa com as crianças. 

No dia: 28/09/2019 a criança estará usando: 
 
___________________________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

     Autorização- PROJETO- EU TRANSFORMO O MUNDO-ED. INFANTIL. 
(Entregar canhoto assinado até 05/09) 

Eu,__________________________________________________________,responsável 

pelo(a) aluno(a) _______________________________________,Grupo _________, confirmo 

a sua participação no evento que será realizado no dia: 28/09/2019(sábado) no turno da Manhã.  

_______________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

Salvador, 27 de agosto de 2019. 
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