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Escola de Arte Flowerday Morning: SONHO, ESPERANÇA e FUTURO, Coreia do Sul 
 

 
 
A Escola de Arte Flowerday Morning é uma escola alternativa de arte para meninas com dons 
artísticos, provindas de famílias de baixa renda. As credenciais acadêmicas desta escola são 
reconhecidas como uma escola normal. Foi inaugurada em fevereiro de 2011 e, até agora, 30 
meninas já se formaram. Atualmente, são 25 estudantes internas que frequentam a escola. No nome 
da escola em coreano - Escola de Arte Hwayoil Achim – há uma letra do alfabeto chinês (花) que 
significa 'Flor', mostrando o desejo de que as estudantes floresçam através da arte.  
 
A primeira característica da escola, como observado no nome, está ligada à arte. Além de todas as 
disciplinas normais do currículo da escola, temas relacionados a arte como desenho, pintura com 
aquarela, pintura a óleo, cerâmica, história da arte, desenho por computador etc. ocupam uma parte 
significativa do tempo. Segundo, todas as estudantes são internas. Terceiro, não há cobrança de 
mensalidade escolar e a moradia é livre. O objetivo da escola é educar meninas que possuem talento 
artístico e que tem dificuldades financeiras. Portanto, a partir da sua entrada na escola, toda a 
despesa é assumida pela escola, até mesmo a despesa com uniforme. Desta forma, a Escola de Arte 
Flowerday Morning fornece pequenos momentos de felicidade e a pedra angular, que leva as 
estudantes a dar grandes passos em direção aos seus sonhos. A partir de 1 de outubro de 2016, duas 
Irmãs da Província Regina Pacis exercem o seu apostolado nesta escola a pedido da Arquidiocese de 
Seoul. Elas são responsáveis pelo internato e pelo treinamento vocacional.  
 
De 11 a 15 de outubro de 2017, as estudantes fizeram uma exposição de arte na Galeria de Arte 1898, 
na Catedral de Myungdong. A exposição contou com grande público de visitantes e a entrada 
financeira será usada para despesas das estudantes após a formatura ou para garantir o seu ingresso 
na universidade. A gestão financeira da escola depende inteiramente de doações mas, tanto as 
estudantes quanto o corpo docente valorizam cada dia ao experienciar o amor providente de Deus, 
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sempre pronto a nos conceder o que precisamos.  


