Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos:
- ECINDRAS (Encontros de Convivência, Integração e Vivência da Espiritualidade do Colégio
Notre Dame Rainha dos Apóstolos):
Durante o ano letivo, por turma e por anos, às terças-feiras, das 7h25min às 17h15min, na
Chácara Primavera (Itatiba/SP), são realizadas atividades de grupo, com reflexões, dinâmicas,
espiritualidade e doação de alimentos.
- Campanha da Fraternidade:
Renova a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja Católica na evangelização
e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária.
Projeto Interdisciplinar: fundamentação teórica para estudantes, educadores e funcionários
com o objetivo de despertar a solidariedade em relação a um problema concreto que envolve a
sociedade brasileira, buscando caminhos de solução.
Atividades: oficina para professores das Escolas Católicas, palestras, celebrações, estudos,
vídeos e campanhas e visitas solidárias.
- Celebrações Eucarísticas:
Para educadores e estudantes, na comunidade paroquial e nas dependências do Colégio.
- Assessoria de Ensino Religioso:
Abordagem de temas básicos para a formação do professor de Ensino Religioso, especialmente
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I.
- Grupos de Catequese:
Encontros de catequese, reuniões de pais, confissões, celebrações eucarísticas e retiro para a
Primeira Eucaristia e para a Crisma.
- Projeto de Voluntariado Notre Dame:
Com os estudantes do Ensino Médio, em parceria com a Juventude Notre Dame.
- Nucleação do Grupo da Pastoral da Juventude Notre Dame:
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
- Celebrações:
Abertura do ano letivo, quaresma, Páscoa, Santa Júlia, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos,
vocacional, bíblico, ação de graças e Natal para estudantes, educadores e funcionários.
- Tríduos ou Novenas:
Páscoa, Santa Júlia e Natal.
- Campanhas:
Do agasalho, do brinquedo e do alimento não perecível, coordenadas pela Juventude Notre
Dame e pelo Grêmio Estudantil.
- Visita da Capelinha de Santa Júlia:
Famílias dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I que desejarem, durante
o mês de maio.
- Festa de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos:
- Participação na Festa Junina do Colégio:

- Missa em Homenagem ao Aniversário do Colégio e Coroação de Nossa Senhora:
- Celebrações Vocacionais para Estudantes:
Do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.
- Celebrações Relacionadas ao Mês da Bíblia:
Para os catequizandos, crismandos, jovens Juventude Notre Dame e estudnantes de todas as
turmas.
- Visita da Capelinha de Nossa Senhora:
A todas as turmas e salas de trabalho do Colégio, no mês de outubro.
- Participação no Dia Nacional da Juventude, na Arquidiocese de São Paulos:
- Integração da Juventude Notre Dame com Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio:
- Celebrações de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
- Integração entre o Ensino Médio e o Departamento Social Santa Júlia:
Através de projetos desenvolvidos com as crianças, durante o ano todo.

