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Belo Horizonte, 22 de novembro de 2017. 

 
 
Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 

Nos últimos dias, chegou ao nosso conhecimento que alunos do 9º ano estavam organizando uma espécie de festa 
de despedida em um sítio, na região metropolitana de Belo Horizonte. 

De imediato, ficamos surpresos, porque nem a Diretoria, nem a Coordenação-Geral, nem a Coordenação de Série 
foram consultadas acerca da aquiescência para um acontecimento de tamanha proporção, em se considerando a 
expressiva quantidade de alunos que estudam nessa série. 

Coube a nós, então, indagá-los sobre a logística, ou seja, a forma por meio da qual ocorreria o evento, e, entre os 
detalhes que obtivemos, destacamos estes, por si só preocupantes:  a quantidade ínfima de pais acompanhando os 
adolescentes, o que, segundo eles, seria suprido por monitores para supervisioná-los; a indefinição do tempo de 
permanência no local, e a locomoção, tanto na ida quanto na volta, que não ficou esclarecida a contento.  

Acreditamos, todavia, que esse tipo de acontecimento exige um aparato bem mais complexo, em que se 
considerem, em especial, a segurança, em todos os seus aspectos, e o rigor na manutenção de determinadas regras 
ligadas a questões comportamentais, uma vez que – e principalmente – se trata de menores de idade.   

Comunicamos-lhes, portanto, que o Colégio Santo Antônio se posiciona veementemente contra eventos dessa 
natureza, ainda que ocorram fora de nossas dependências, não apenas por uma indiscutível questão de sensatez, 
mas também porque, nas entrelinhas, eles se traduzem como a comemoração do término de um período letivo que 
transcorreu neste estabelecimento, o que configuraria, sem dúvida, a nossa corresponsabilidade. 

Por fim, é importante ressaltar que, em termos oficiais, o encerramento do Ensino Fundamental II é comemorado só 
e tão somente com uma cerimônia cívico-litúrgica no Ginásio Frei Aristides, que integra as dependências do Colégio 
Santo Antônio, a qual, como é do conhecimento dos senhores, ocorrerá no dia 1º de dezembro. 

Contamos, mais uma vez, com a compreensão dos senhores, que, como nós, prezam a parceria escola/pais e 
acreditam em sua imprescindibilidade na formação de nossos jovens. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

         Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                           Diretor Pedagógico                              

                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estou ciente dos termos da circular sobre “comemorações de final de ano letivo” – 9º ano. 
 

 

 

 

Pai / mãe / responsável: ___________________________________________________________________________ 

Nome do(a) filho(a): _________________________________________________________ Turma: ______________ 

Olavo Sérgio Campos 

Coordenador-Geral 

 

Marcos Araujo 

Sinéder Guimarães 

Coordenadores do 9º Ano 


