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Caríssimos amigos do grupo missionário de Ronzano – Bologna, chegamos até 

vocês para agradecer imensamente a vossa grande e valiosa contribuição financeira de 
Euro 15.000,00 que com o cambio resultou ao equivalente em R$ 51.095,44 que 
possibilitou a 55 crianças de estudarem no Instituto Imaculada Conceição durante o ano 
letivo de 2015, que hora estamos concluindo. Pedimos desculpas pela falta de 
comunicação de nossa parte, pois foi um ano difícil devido a grande inundação sofrida 
no mês de março, início do ano letivo, na qual todo o prédio da escola foi atingido, 
gerando um prejuízo de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) somente 
para reabrir a escola para funcionamento das aulas, sendo que, ainda será necessário 
realizarmos uma reforma geral no prédio e sobretudo na Biblioteca. Segue abaixo as 
fotos. Ainda estamos em processo de reconstrução dos danos causados pela mesma.  
 
Consideramos importante partilhar com vocês alguns dados da escola:  
 

O Instituto Imaculada Conceição está localizado à Rua 16 de Outubro, Bairro  
Quinze na Cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre – Brasil. Área situada nas 
proximidades do Rio Acre. 

É uma instituição que tem como atividades escolares o Ensino Fundamental 
(alunos de 6 aos 14 anos), Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Médio (15 a 17 
anos). É uma Instituição Privada de caráter filantrópica, sem fins lucrativos, que tem 
como mantenedora a CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS 
– ACRE – BRASIL. 

Caracteriza-se por ser uma escola voltada para os princípios éticos e 
cristãos e tem como objetivos: 

 
 a) proporcionar a formação integral de cidadãos conscientes, esclarecidos, coerentes e 
capazes de integrarem-se ativamente na sociedade; 
b) vivenciar com os alunos o interesse por valores humanísticos e cristãos com 
consciência e responsabilidade social; 
c) desenvolver no educando formação comum indispensável para exercício da cidadania 
e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 
Atende crianças e adolescentes de família de baixa renda que moram nas 

proximidades da escola, desta forma as Irmãs SMR/AC podem contribuir para o 
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cumprimento da missão de atender àqueles que mais precisam. Atualmente temos 26 
alunos mantidos pelas Irmãs Servas de Maria Reparadoras estudando neste 
Estabelecimento de Ensino, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Para mantê-los 
na escola é necessário um investimento de R$ 140.628,00 (cento e quarenta e seis mil, 
cento e setenta e dois reais) anuais, incluindo lanche e material didático (livros 
didáticos). Diante desta realidade toda ajuda financeira é bem vinda, pois a escola tem 
feito um esforço muito grande para continuar com esta missão de ajuda, principalmente 
agora neste momento histórico de crise financeira que estamos vivenciando no Brasil.  

 
O valor doado por vocês de R$ 51.095,44 foram gastos nos seguintes itens: 

 
1- Livros e materiais didáticos pedagógicos para as 55 crianças   R$ 31. 095,44  
2- Alimentação e lanches vários       R$    5.000,00 
3- Compra de cadeiras (que foram destruídas na enchente)    R$ 15. 000,00  
 
 Como é do conhecimento de vocês atendemos por turma, isto grupo de crianças, 
e não mais crianças individuais, pois assim conseguimos ajudar um numero maior de 
crianças e aquelas mais pobres.  
 Agradecemos imensamente a vossa colaboração, solidariedade e sensibilidade 
para com a situação de nossas famílias carentes que encontram na educação a esperança 
de um futuro melhor. Esperamos contar com a continuidade de vossas doações para que 
possamos investir ainda mais em pessoas que precisam de ajuda. E ao mesmo tempo 
nos comprometemos em manter uma comunicação mais frequente com o grupo e as 
famílias que colaboram neste projeto de grande alcance social.  
 
 Aproveitamos a vinda de Ir. Maria Augusta em Rio Branco-Acre, para enviar 
alguns cartões de natal feito pelas crianças e algumas fotos das atividades escolares.  
 
 

Jorgete Correa Migueis  
Diretora pedagógica. 

 
 

Ir. Sandra Regina da Silva Rocha  
Setor administrativo do Colégio Imaculada Conceição. 

 
 

Rio Branco, 13 de dezembro de 2015.  
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momento de Oração pátio da escola 

 
atividades esportivas 

 



 

 
 

 
atividades ludicas 



FOTOS  ALAGA ÇAO 2015 
 

Portão de entrada da escola 

 

 
 

 



 
Parte interna da escola 

 
 

 



 
 
 

 


