
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Notícias do CEFRANO            No 7 Agosto – Setembro 2016 
  

Palavras da Direção 
 

Estamos em tempo de celebração dos Jogos Olímpicos! A vida é 

feita de luta, de trabalhos, de desafios… e também de momentos 

de alegria, de buscar juntos os mesmos objetivos e celebrar as 

conquistas! 

Vamos acompanhar nossos atletas, vibrar com suas apresentações 

e vitórias. E aprendamos deles também a persistência, o empenho 

diário, o foco na busca e a alegria de compartilhar os ganhos! 

Que a Paz e o Bem superem toda a tentativa de violência, a alegria 

transborde de todos os corações e possa acontecer a 

confraternização das nações! 
 

Irmã Nair Reichert, a Diretora 
 

 

 

 

Cronograma 

Agosto - Setembro 

 

06.08 Jogos Franciscanos, Colégio São 
José – manhã 
10.08 Encontro de Educadores – todo dia 
17.08 Encontro das Famílias - noite 
19.08 Concerto de Musica 
21.08 até 28.08 Capitulo das Irmãs 

Franciscanas em São Leopoldo 
30.08 Encontro de Educadores - tarde 
 
07.09 Dia da Pátria - feriado 
12.09 Encontro de Educadores – tarde 
17.09 Aniversário do Município Alvorada 
27.09 Encontro das Famílias - noite 
28.09 Encontro de Educadores – manhã  
 
 

 

  
 

Jovem Aprendiz  
 
Todo jovem hoje em dia tem o desejo de conseguir um bom emprego, não 

é mesmo? Através de um emprego é possível garantir um bom futuro e 
assim melhorar a qualidade de vida para todos. Foi pensando nisso que foi 
criado o programa Jovem Aprendiz no ano 1991. 
O Jovem Aprendiz é um programa que tem o objetivo de valorizar o aspecto 
educacional do Brasil, isso porque para participar do Jovem Aprendiz é 
necessário estar estudando ou então já ter concluído a Educação Básica. O 

programa dá preferência aos jovens que estudam em escolas públicas e 
também aos jovens que mantêm uma boa frequência e boas notas sala de 
aula.  
São milhares de empresas que participam do programa Jovem Aprendiz. 
Todos os anos são abertas diversas vagas para os jovens aprendizes em 
ótimos lugares, como o Centro Franciscano! Neste ano, o jovem Murilo 
Gonçalves foi o jovem aprendiz no Centro. Por um ano inteiro ele frequentou 

o Centro como participante do grupo CC nas manhãs, e participou no 
programa Jovem Aprendiz às tardes e, às noites, ele frequentou a escola! 
Isso é só possível se você tem motivação e dedicação fortes. Em julho, Murilo 

encerrou o programa de Jovem Aprendiz. Nós agradecemos a ele pela sua 
presença e atuação no Centro Franciscano. Vai em frente, Murilo! 

   
 
 
 
  Centro Franciscano 

Pedro Chaves Barcellos 
Rua Pedro Álvares Cabral, 944 
Bairro São Pedro 
ALVORADA-RS 
 
Tel: 3443 9369 
contato@centrofranciscano.com.br 
http://centrofranciscano.com.br/ 
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Atividades especiais 

 

PETI 

 
Todos os anos é organizada uma caminhada pelo 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Este programa 
tem o objetivo de retirar crianças e adolescentes 
menores de 16 anos do trabalho precoce. O trabalho 
infantil ainda é um desafio em nossos bairros também; 
todas as crianças, os adolescentes e os funcionários do 

Centro Franciscano participaram nesta caminhada 
importante, em Alvorada. 
 

 
 

 

Curso Informática - Avançado 

 
No dia 19 de julho, cinco jovens do grupo 3 e CC 
receberam o certificado do Curso Informática -
Avançado. Para terminar o curso eles precisaram fazer 
uma apresentação com o programa Power Point para as 
suas famílias, na noite de formatura.  
Todos conseguiram. 

Parabéns! 
 
 

 
 

Esporte para Todos 

 
Praticar um esporte é muito importante para o crescimento das crianças. Não só para o corpo e o crescimento físico, 

mas também para aprender habilidades como cooperar, disciplina e persistência. Infelizmente em nossos bairros 

as crianças não têm oportunidades ou lugares para esporte ou lazer. Por isso o Centro Franciscano oferece 
possibilidades de esporte. Em agosto de 2016, os Jogos Olímpicos serão em Rio de Janeiro. Isso é uma oportunidade 
de fazer um Projeto de Esporte especial no Centro em 2016. Nos meses de julho até outubro o Centro oferece 
esportes novos para as crianças, como tênis, hóquei, atlético, beisebol, boxe, badminton e american futebol. Todas 
as semanas as crianças têm duas horas de esporte, todos horários são acompanhados por pessoas qualificadas. No 
fim de projeto, em novembro, nós vamos organizar um torneio de todos os esportes novos. 

 

             
Tênis                                                              Beisebol 

 
 
O Centro Franciscano não terá atendimento para as crianças e os adolescentes: 

 Quarta-feira, 10 de agosto: todo dia. 

 Terça-feira, 30 de agosto: tarde. 
 Quarta-feira, 7 de setembro, todo dia. 
 Segunda-feira, 12 de setembro, tarde. 
 Quarta-feira, 28 de setembro, manhã. 

 

 

Quer saber mais sobre nós? Contate-nos pelo telefone 3443 9369. 


