Província Nossa Senhora Aparecida inaugura nova escola, Canoas, Brasil

O dia 11 de fevereiro de 2022 marcou um momento muito especial na história da Província Nossa Senhora
Aparecida. Foi celebrada, nesta data, a inauguração da Escola de Educação Infantil Notre Dame na cidade de
Nova Santa Rita, RS. Esta escola oferecerá Educação Infantil para crianças de dois a cinco anos de idade.
A nova escola foi instalada no antigo prédio da casa de formação do noviciado, há anos desabitada e
desocupada. Contou com importantes investimentos em estrutura física, pedagógica e na equipe de
professores.
Irmã Marta Lopes Fonseca, diretora da Escola Notre Dame, descreve como foi a preparação para a chegada
dos alunos: “Com muita dedicação e, principalmente, envolvidas num mesmo sentimento de amor, nos
dedicamos a preparar os espaços que farão parte da vida das nossas crianças”.
No dia 18 de fevereiro a escola recebeu seus alunos e desde então tem ofertado “um ensino de excelência,
com uma Educação Humana e Integral que se traduz no desenvolvimento de competências, habilidades,
atitudes e valores”, como ressaltou a diretora Educacional da Rede ND, Irmã Renete Maria Cocco.
Conforme Irmã Vania Maria Dalla Vecchia, presidente da Associação Notre Dame, “A Rede Notre Dame de
ensino tem como missão a oferta de uma educação sólida com valores cristãos e a visão de formar líderes
para a transformação da sociedade”.
Além de um significativo grupo de Irmãs, direção, funcionários do Colégio Maria Auxiliadora e
administradores da Rede de Educação Notre Dame, marcaram presença na inauguração o prefeito da cidade,
Sr. Rodrigo Batistella, ex-aluno do Colégio Maria Auxiliadora, e a equipe da Secretaria de Educação de Nova
Santa Rita.
Após a solenidade de inauguração, seguiu-se um descontraído momento de confraternização para conhecer
as instalações da nova escola.
Canoas | Our Lady Aparecida Province Opens a New School

March 28, 2022 | snd1.org

