Colégio Notre Dame Passo Fundo:
- Semana do Colégio:
- Hora Cívica:
As turmas se reúnem no pátio do Colégio, onde participaram de um momento celebrativo,
homenageando a instituição de ensino pelo seu aniversário.
- Santa Júlia e a presença Notre Dame em Passo Fundo:
Momento de oração com os educadores para que partilhem a leitura de um texto sobre a
história do Colégio, trazendo presente a memória de Santa Júlia, por meio da oração e do canto
“A Bondade nos Sorriu”. Na sequência, os professores realizaram a mesma oração com os
estudantes, em sala de aula.
- Oração ao Sagrado Coração de Jesus:
Em oração, faz-se memória do milagre de Santa Júlia, no qual ela foi curada por meio de uma
novena ao Sagrado Coração de Jesus.
- Festa Junina: juntamente com os jovens voluntários do Programa Tribos nas Trilhas da
Cidadania, a Juventude Notre Dame promove um momento festivo para as crianças beneficiadas
por sua ação social.
- Formação, Estudo, Oração e Confraternização:
Os estudantes que integram a Juventude Notre Dame são convidados a participar de momentos
de reflexão, encontro, amizade e confraternização.
- Memória de São João:
Em oração, na sala dos professores, São João, um santo muito popular é recordado.
- Encontro de Formação dos Educadores Notre Dame:
- Missa no Colégio:
Reúne a comunidade educativa para celebração.
- Semana dos Avós:
Momento de oração e bênção para os avós dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, motivado pela celebração de Santa Ana e de São Joaquim (avós de Jesus Cristo).
- Dia do Amigo:
- Semana do Estudante:
- Celebração das Vocações, especialmente da Vocação Familiar:
- Celebração do Mês da Bíblia:
Dramatização de parábolas bíblicas.
- Cantata Natalina:
- Celebração de Nossa Senhora Aparecida:
- Semana da Criança:

A Juventude Notre Dame promove brincadeiras no pátio para as crianças do Ensino
Fundamental I.
- Comemoração do Dia do Professor:
Momento de oração e bênção para os educadores e colaboradores.
- Semana para Agradecer:
Em novembro, momentos dedicados para que os estudantes façam, na capela, seus
agradecimentos e orações.
- Oração Especial pelo Dia de Ação de Graças:
Na sala dos professores e, na sequência, em sala de aula.
- Oração em Preparação para o Natal:
Para os educadores, no período do Advento para que peçam ao Senhor que os ajude a viver esse
tempo vigilantes e empenhados em construir, nas suas famílias e comunidades, um lugar de paz,
alegria, caridade e esperança, para que possam celebrar dignamente o Natal de Jesus.
- Missa em Ação de Graças pela Conclusão do Ensino Médio:
- Celebração de Natal com Educadores e Funcionários:

