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PEACE WITHOUT BORDERS 
 
 
 
 
 

Caros(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis,  

Paz e bem! 

A equipe de Língua Inglesa do Colégio Santo Antônio, em 

sintonia com a Campanha da Fraternidade 2018, realizará o projeto 

“Peace without borders”, com o objetivo de despertar nos nossos 

alunos o olhar para o outro. Pretendemos também aproximá-los das 

questões sociais que envolvem as várias violências sofridas pela 

sociedade atual, bem como formas de superá-las, além de 

desenvolver neles a cidadania crítica em suas funções dentro e fora 

da escola.  

Todas as turmas, entre o 5º ano do Ensino Fundamental e a 

3ª série do Ensino Médio, desenvolverão atividades ligadas ao tema. 

O 5º ano refletirá o subtema “A paz nos ensina a viver como irmãos” 

e terá atividades em sala de aula e a apresentação, no dia 5 de julho 

(quinta-feira), da música Imagine, de John Lennon, durante o 

recreio.  

Vamos incentivar nossos alunos a reconhecer as ações locais 

e contribuir para que nossa comunidade seja um lugar melhor de se 

viver!  

        

Atenciosamente, 
 

Frei Vicente da Silva Lopes, OFM 

Diretor Pedagógico 

Maria das Graças Viana de Lima 

Maria de Lourdes Lopes Cançado 

Coordenadoras do Ensino Fundamental I 

 

Ana Carolina Miranda e Ângela Borille 

Professoras de Inglês – 5ºano 



 

 
 

Imagine 
                      John Lennon 

 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people living for today 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people living life in peace, you 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people sharing all the world, you 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one 
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