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“A alegria contida no olhar dispensava palavras.” 
 
A ansiedade presente nos olhos dos alunos do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES 
que aguardavam no auditório, logo foi substituída pela felicidade de mais um encontro. Papai 

Noel chegou e se fez Natal nos puros corações. 
 

 
 
 

A receptividade, a troca de carinhos, sorrisos e abraços deixava claro o quanto esperado foi 
vivenciar esses momentos. A Magia do Natal se mostrava viva, intensa, perene... 
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O INES também nos presenteou com a doação de 
alimentos não perecíveis para a nossa campanha Natal 
o Ano Todo, recolhido junto às famílias dos alunos e do 
corpo funcional. Um lindo gesto de solidariedade e 
amor ao próximo. Muito Obrigado!!! 
Todos foram lindamente presenteados e fica a certeza 
de que a semente do amor ali plantada, germinou e já 
gera frutos. “Conseguimos!” 

Seguimos com a Campanha e 
chegamos na próxima parada... 
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“Onde se educa com amor, se formam pessoas do bem e constrói-se um 
futuro melhor!” 

 
A Creche Casulo Nossas Crianças acredita e adota uma educação baseada em respeito, carinho 
e generosidade, incutindo bons e verdadeiros valores em suas crianças. Também busca 
preservar o lado lúdico e puro da infância e isso fica claro na recepção calorosa que dão ao Papai 
Noel. É sempre uma festa linda, alegre e mágica. 

 
 

O clima era de pura magia e encantamento, independente da idade, todos queriam ter o seu 
momento especial... 
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É gratificante vivenciar momentos 
como esses, onde transborda a pureza 
contida nos corações das crianças e a 
alegria trazida pela Magia do Natal. 
Nosso agradecimento a Creche Casulo 
pela maravilhosa recepção e pelo lindo 
trabalho desenvolvido, permitindo e 
incentivando que suas crianças 
aproveitem o melhor da infância. 
Certamente, serão adultos melhores e 
mais felizes. “Conseguimos!” 

 
Até breve, 

Papai Noel. 
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