
ALDEIA QUE EDUCA
rMúsica baseada no "Pacto Educativo Globa1" do Papa Francisco
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Convivendo com todas as gerações.

2. No processo educativo três coragens vamos ter:
De a pessoa estar no centro

Cada um dar seu melhor, educar pessoas

Disponíveis que se coloquem a serviço dos irmãos

3. E como compromisso pessoal e comunitário
Construirmos iuntos o humanismo

Solidário, família, escola e sociedâde
Cada uma com responsabilidade.
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