
Aproximava-se uma data especial, aquela que nos enche o coração de Paz, Alegria e muito Amor. Aproximava-
se o Natal e na escola da Guia sentiu-se a magia das cores, os dourados, os vermelhos, os verdes, a presença  
dos ramos natalícios, a árvore de Natal, as imagens projetadas alusivas à época e a música natalícia que nos
acompanhou, diariamente, aquecendo-nos a alma! Em tudo, um cenário natalício. Mas este Natal  também foi
solidário com a escola da Guia e, por isso, expressamos os nossos sinceros votos de agradecimento a quem
connosco colaborou, como a Junta de Freguesia da Guia, a APEGUIA (Associação de Pais das Escolas da
Freguesia da Guia) e o Motogrupo da Guia “Brazões de Ferro” pelas  lembranças deixadas para os nossos
alunos, dominó, pen e guloseimas. 

Decorreu, entre os dias 26 de novembro e 16  de dezembro, no âmbito da discipl ina de EMRC e em
art iculação com o CASA (Centro de Acolhimento e Sem Abrigo),  com as conferências Vicent inas, e
com a Junta de freguesia da Guia, a Campanha Sol idária de Angariação de Roupas e Bens
Al imentares (azeite, óleo, arroz, bolachas, cereais, enlatados, far inhas láteas, frutos secos, lei te e
outros bens não perecíveis).
Todos os bens recolhidos foram entregues às inst i tuições, nos dias 17 e 18 de dezembro, a f im de
serem doados aos mais carenciados. A at iv idade decorreu com muito sucesso, sendo certo que
juntos f izemos e fazemos a di ferença! Resta-nos um voto de agradecimento a todos os que
colaboraram nesta logíst ica e, em especial ,  às escolas EB1 de Vale Parra e EB1 de Sesmarias por
se terem associado a esta iniciat iva, assim como à Senhora Diretora pelo apoio manifestado desde o
início  da at iv idade.
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A todos, muito obrigado!


