
Educação Religiosa 2022-2023

Informações gerais:
- O  Certificado de Batismo é exigido de cada novo aluno e de cada aluno que se matricular
para alguma classe de preparação para o sacramento (Primeira Reconciliação, Primeira
Comunhão e Crisma ).

- A agenda está aqui. Seguimos a Política de Cancelamento das Escolas Públicas de
Barnstable, quando a escola for cancelada  devido ao mau tempo - todas as atividades da
paróquia também serão canceladas.

- Clique aqui para obter informações sobre o programa de cada turma.

- O formulário da matrícula / inscrição pode ser encontrado aqui na aba “Faith Formation” no
site da paróquia.

- Séries 1-7 e Crisma I:

- É importante participar da Missa e dos sacramentos e rezar juntos regularmente.
- Recomendamos fortemente que cada família seja cadastrada como dizimistas /  paroquianos
em nossa comunidade (aqui).
- As aulas da catequese  para as séries 1-7 e Crisma I se reunirão todas as terças-feiras, das
18 às 19h30 na Escola Saint John Paul II High School.
- A cada sessão, as crianças se encontrarão nas salas de aula com seus professores seguidas
de uma lição e orações com o padre na capela.
-* A Série X é para crianças que estão na 3a. série em diante, mas não se prepararam para
receber sua Primeira Comunhão.

- Crisma II:
- As classes de Crisma  II se reunirão uma terça- feira sim e uma terça- feira não, das 18h30 às
20h, no Fr. Duffy Pastoral Center  (“Duffy House" 357 South Street).
- A Crisma  é um programa de 2 anos que começa na 8ª série.

-  Informações da mensalidade:
-  Todos os materiais de aula que estamos usando estão incluídos na mensalidade.
-  Séries 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8*- $ 100,00
- Primeira Comunhão (Séries 2 e X) e Crisma II (Grau 9+) - $ 150,00
- Cada criança adicional na família terá um desconto de $50,00.
- Entre em contato com o escritório para fazer o pagamento.
- Considerações especiais estão disponíveis para famílias que estejam passando por uma
crise financeira temporária. Nenhuma criança será recusada devido a dificuldades financeiras.
Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco diretamente
em ccd@stfrancishyannis.org

* Os horários das classes estão sujeitos a alterações até a reunião de pais.
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