
 
 
 
 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL URGENTE – Ano de 2022 
 

 

 

 

 

 

Em virtude da situação crítica que está passando a cidade de Petrópolis, município da Região Serrana do Rio de 
Janeiro, realizaremos a nossa 1ª AÇÃO SOCIAL do ano: arrecadaremos ÁGUA MINERAL POTÁVEL para os 
moradores da cidade. 

Estamos incentivando aos nossos alunos, colaboradores, familiares e toda a comunidade escolar a participar e 
contribuir para a população que está precisando de muita ajuda no momento. Se doarmos cada um 1 litro de água 
ou mais, teremos bastante água para enviar para lá. 

As doações deverão ser trazidas para a escola ATÉ O DIA 23/2, 4ª. feira e depositadas na recepção do Colégio. 

Lembramos que o Plínio Leite tem como PROJETO PERMANENTE, desenvolver campanhas de ação social com os 
nossos alunos e comunidade escolar, e tem como objetivo conscientizar os educandos para o exercício da cidadania 
e do importante papel que cada um de nós tem na sociedade. As campanhas de ação social acontecem também pelo 
desejo de proporcionar melhor qualidade de vida a comunidade. Essa é a hora! 

IMPORTANTE: As doações deverão ser colocadas ATÉ O DIA 23/2, 4ª. feira, na CAIXA que ficará na 
recepção da escola e na 5ª. enviaremos para um posto de distribuição. 

 

Como sabem, o Plínio Leite teve o início de sua história no município de Petrópolis. 
 
Petrópolis foi o início de tudo: do sonho, das ações educacionais, da dedicação e investimento da família Plínio 
Leite. Estamos muito comovidos, como todos os brasileiros, com a tragédia que a cidade está vivenciando e 
precisamos nos unir nesse objetivo de AJUDAR a quem, no momento, mais precisa. 
 
Queremos contar com a ajuda de toda a COMUNIDADE ESCOLAR – alunos, pais, colaboradores, familiares e 
conhecidos de nosso convívio! Incentive os seus filhos a se envolver e DOAR! 
 
Nossa prioridade será o recebimento de água mineral!     Mas as doações também podem ser de roupas, calçados, alimentos não perecíveis, 

itens de higiene pessoal, material de limpeza, brinquedos ou qualquer item que esteja em boas condições. 

 
Qualquer dúvida entre em contato com a Coordenação Administrativa e disciplinar - Andreza Moura. 
 
Agradecemos antecipadamente toda a ajuda. 
 
 
Atenciosamente, 
EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 
Valores para construir, talentos para revelar.  


